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Kapitola 1

Úvod

1.1 Cíle doktorské práce

V současné době je věnováno značné úsilí výzkumu výběrového růstu nanočásic, nano-
tyček 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 [12], 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. [10]). Jeho povrchová terminace je opačně nabitá než povrch koloidní
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. možnost umís-
tění 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 [18], fotoniky [4], plasmoniky [11], katalýzy [4], diagnostice rakoviny [8],
biologických senzorů [2], genetice [9], biolékařství [8] atd.

2.1 Výběrová adheze nanočástic a její využití

Pro mnoho aplikací je nutné, abychom byli schopni nanést nanočástice výběrově pouze
na zvolená místa. Je známo několik základních metod, jak přichytit kovové nanočástice
na povrch materiálu. Většina komerčně dostupných i laboratorně vyráběných koloidních
roztoků nanočástic 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.
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, terminace COO−, rozpuštěno
ve vodě).
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2.2 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.

2.2.1 Lokální expozice svazkem nabitých částic

Na Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně byla skupinou vedenou M. Kolíbalem
úspěšně vyvinuta metoda výběrového nanášení zlatých nanočástic na křemíkový substrát
pomocí lokálního vystavení povrchu vzorku fokusovanému svazku nabitých částic, která
byla následně publikována [12].

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 koloid-
ního roztoku (např. přidáním vhodné kyseliny). Přidáním vhodného množství kyseliny
HF do koloidního roztoku způsobíme zvýšení množství Au nanočástic na povrchu.Tato
skutečnost byla experimentálně potvrzena [12].
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 (iontů,
elektronů) je možné dosáhnout výběrové adheze nanočástic pouze na místa definovaná
tímto svazkem [12]. Modifikace povrchu svazkem nabitých částic se provádí v rastrova-
cím elektronovém mikroskopu (SEM, rastrovací elektronový mikroskop, z angl. scanning
electron microscope).

Modifikace povrchu křemíku fokusovaným iontovým svazkem

Podobný účinek jako expozice povrchu křemíku elektronovým svazkem má i expozice
nízkoenergiovým (5 keV) fokusovaným svazkem iontů Ga+ (tzv. FIB, z angl. focused ion
beam) [12]. Vystavení povrchu křemíku malé dávce Ga+ FIB odstraní původní povrchovou
terminaci, která je pak následně na vzduchu nahrazena –OH skupinou. Ta v kyselém pro-
středí HF-modifikovaného koloidního roztoku snadno protonizuje na −OH+2 . Díky tomu
dochází na exponovaných oblastech k adhezi nanočástic, zatímco mimo tato místa nikoliv
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(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 způsobena kontami-
nací 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).

2.2.2 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. Výběrového nanášení můžeme dosáhnout např. pomocí elektronové
litografie.

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. Tato aminosku-
pina se ve vodném prostředí protonizuje, čímž dochází k vytvoření kladné terminace NH+3
(ζ-potenciál (35±3)mV [10]). Díky tomu dochází k adhezi zlatých nanočástic se záporným
ζ-potenciálem na povrch této monovrstvy.

2. poly-L-lysin

Organická kyselina lysin může též vytvořit na povrchu substrátu monovrstvu terminova-
nou NH+3 . 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.
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Kapitola 3

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 [20]).

3.1 Adheze Au nanočástic na čistý GaAs substrát

Adheze kovových nanočástic na GaAs je problematika, které není věnována velká pozor-
nost a tudíž je dostupné jen velmi omezené množství literatury. Proto základním experi-
mentem bylo zjistit, zda-li se povrch GaAs chová při adhezi Au nanočástic z koloidního
roztoku stejně jako křemík.

Obrázek 3.1: SEM obrázek povrchu GaAs po 2 h ponoření do koloidního roztoku 20 nm
Au nanočástic. Kromě 6 nanočástic můžeme pozorovat velkou zrnitost povrchu.

Na obr. 3.1 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
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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. Výrazná změna poměrného
zastoupení jednotlivých oxidů se pravděpodobně odrazila v pozorovaném zvýšení drsnosti
povrchu.

3.2 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 množství adsorbovaných nanočástic na křemík
při změně pH koloidního roztoku pro křemík lze usuzovat, že snížení pH koloidního roz-
toku 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.

3.3 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 nízkoenergi-
ovým (5 keV). Místo expozice bylo jen velmi obtížně odlišitelné od okolí, protože množství
nanočástic v místě expozice a mimo byly velmi podobné. Pozorujeme nízký kontrast mezi
exponovanou a neexponovanou oblastí. Zrnitá struktura způsobená koloidním roztokem
se však v místě expozice s rostoucí dávkou postupně měnila v souvislou vrstvu jasně od-
dělující 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.
Závěrem experimentů s ovlivnění povrchu GaAs elektronovým svazkem tedy je, že

elektronový svazek není schopen zajistit vysoké pokrytí nanočásticemi nutné pro výbě-
rové nanášení. Je tedy nutné pokrýt povrch nějakou vhodnou vrstvou, která bude pro
nanočástice adhezní.

3.4 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 [7],
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.
Chemická modifikace roztokem (NH4)2Sx odstraní z povrchu GaAs oxidy a nahradí

je monovrstvou síry [13], čímž vzniká povrch terminovaný vazbami As-S, Ga-S a S-S. Na
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Obrázek 3.2: Povrch GaAs po 10min v 20% roztoku NH4S a následném 2 h ponoření do
koloidního roztoku 20 nm Au nanočástic (vlevo) a do 1ml koloidního roztoku 20 nm Au
nanočástic s přidáním 4µl 5% HF (vpravo).

obr. 3.2 je povrch GaAs po 10min v 20% roztoku NH4S a následném 2h ponoření do ko-
loidního roztoku 20 nm Au nanočástic. Je zřejmé, že pasivace povrchu sírou pomocí NH4S
zabránila leptání povrchu koloidním roztokem. XPS analýza ukázala, 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 experiment se sírou termi-
novaným GaAs, při kterém byl k adhezi nanočástic použit roztok s výrazně sníženým pH
pomocí přidání HF (výsledek experimentu je zobrazen na obr. 3.2). 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 elek-
tronovým svazkem se nepodařilo ani při jednom z experimentů nalézt.

3.5 Užití monovrstvy adhezního polymeru

3.5.1 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. 3.3). Nanočástice se téměř
neshlukují, nebo jen do malých shluků 2-3 nanočástic. Pokrytí polovodiče vrstvou lysinu
bylo prozatím shledáno jedinou metodou, jak dosáhnout homogenního hustého pokrytí
povrchu GaAs nanočásticemi. Pokrytí polymerem APTES takové hustoty a homogenity
na GaAs nedosahuje, proto nebyl v experimentech používán.
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Obrázek 3.3: GaAs substrát s vrstvou lysinu po 2 h ponoření do koloidního roztoku 20 nm
Au nanočástic.

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. 3.4 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 3.4: 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 mezikruží
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

9



v oblasti daleko dále od středu mezikruží, než jakou udává jeho vnitřní poloměr (viz obr.
3.4 vpravo).

3.6 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
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 [6]. 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. Stejné chování vrstvy SiO2 na GaAs nebylo potvrzeno. Byly učiněny pokusy s
GaAs substrát s 4 nm vrstvou SiO2, který byl ponořen na 2 h do roztoku 1ml koloidních
20 nm Au nanočástic a 1µl 5% HF. Počet uchycených nanočástic sice vzrostl, ale jen za-
nedbateně. Další snížení pH roztoku zvýšením koncentrace kyseliny již vede ke shlukování
nanočástic v roztoku, čímž se roztok stává pro nanášení samostatných nanočástic nepou-
žitelný. Použitím jiné kyseliny, např. HCl, sice vzroste počet nanočástic na povrchu, ten
je však již velmi výrazně leptán´.

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).
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Je-li takto připravený vzorek ponořen do koloidního roztoku Au nanočástic, je povrch
hustě pokrytý nanočásticemi samostatně a v malých shlucích (viz obr. 3.5 vlevo).

Obrázek 3.5: 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. 3.5 (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
gaussovskému profilu svazku, jsou všechny nanočástice samostatně a téměř zde nenajdeme
shluky.
Provedeme-li obdobný experiment s elektronovým svazkem s energií 2 keV, pak pro

dosažení stejného efektu stačí daleko menší dávka, přibližně 10x menší. Je zřejmé, že
už velmi nízká dávka ( např. 25µC/cm2) 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 exponované oblasti zanedbatelně malé. Nej-
lepšího 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 zabrá-
něno.

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
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. 3.6 je výsledek negativní depozice Au
nanočástic z koloidního roztoku 2 keV a 1 keV elektronovým svazkem. Byla exponována
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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. 3.6 vlevo).

Obrázek 3.6: 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 gaus-
sovskému profilu svazku ovšem s rostoucí dávkou při konstantní velikosti neexponované
oblasti (myšlena je oblast, která nemá být exponována) klesá velikost oblasti, kam sku-
tečně elektrony během expozice nedopadnou. Proto, je-li neexponována stejně velká oblast
uvnitř expozice dvěma různými dávkami, pak se na neexponovanou oblast uchytí více na-
nočástic v případě expozice menší dávkou než v případě větší dávky. 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 místech 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 neexponovaných kru-
zích 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 opa-
kovaně 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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Kapitola 4

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 ovlivněno
nějakým fyzikálním dějem. Příkladem takového děje může být odpudivá síla mezi elek-
tricky nabitými částicemi nebo ovlivnění polohy částic vlastnostmi povrchu. Jako vhodný
nástroj se ukázala Voroného mozaika [14] a statistická analýza jejích vlastností. Podstatná
část výsledků této kapitoly byla publikována v [17].

4.1 Voroného mozaika

Voroného mozaika (teselace) je matematicky definována takto:

Nechť (M,ρ) je metrický prostor, kde M značí množinu a ρ je metrika na ní defi-
novaná. 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 zá-
věru 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. 4.1). 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 [15]. Poté jsou dotýkající se
částice rozděleny metodou popsanou v [21]. Pro každou částici je určeno těžiště a sestro-
jena Voroného mozaika. Datový soubor obsahující těžiště částic byl vytvořen v modifi-
kované 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.

4.2 Analýza Voroného mozaiky

K charakterizaci rozložení nanočástic na povrchu je vhodné statisticky analyzovat plochy
jednotlivých dlaždic. Budeme hledat takové charakteristiky, které umožní rozlišit násle-
dující 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.

Vhodnými charakteristikami se jeví momentové charakteristiky statistického souboru
(viz [1]) ploch dlaždic Voroného mozaiky, konkrétně směrodatná odchylka a koeficient
asymetrie.
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Obrázek 4.1: 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.

4.3 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 4.1.

Hodnoty σ a ψ by teoreticky neměly záviset na počtu částic. Ve skutečnosti tomu tak
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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 4.1: Bodové odhady parametrů σ, ψ ploch dlaždic Voroného mozaiky pro 10000
simulací.

přesně není. To je dáno tím, že hodnoty velikosti dlaždic blízko okraje obrazu nemusí být
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 statistickou
hypotézu, že částice na povrchu mají rovnoměrné rozložení, navíc byla hledána vhodná
číselná charakteristika „rovnoměrnostiÿ jejich rozložení.

4.4 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

16



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
4.2.
Z obrazů histogramů je zřejmé, že k aproximaci množiny, do které padne vektor (σ,ψ)

se zadanou pravděpodobností τ , je vhodné použít elipsu. Její nalezení nám umožní tes-
tovat na hladině významnosti 1 − τ hypotézu, že rozložení částic v reálném obraze je
rovnoměrné. K nalezení požadované elipsy použijeme tzv. Legendreovu elipsu.

Obrázek 4.2: HistogramyH125,H250,H500 (horní řádek obrazů) a histogramyH1 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 zobrazeny 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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4.5 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 obrázku 4.3 je příklad testu uvedené hypotézy na hladině významnosti α = 0, 05.
Hypotéza je zamítnuta, neboť parametry σ, ψ (křížek v obraze) leží mimo Legendreovu
elipsu.
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Obrázek 4.3: Voroného mozaika vzorku křemíku ponořeného na 10 s do roztoku lysinu ře-
děného vodou 1:1 a na 2 hod do roztoku 20 nm Au nanočástic. Z obrazu byly odstraněny
dlaždice odpovídající shlukům částic. Celkový počet částic v obraze je 4 081, počet ana-
lyzovaných dlaždic je 3 837. 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 je vzdálený elipsám, proto se hypotéza rovnoměrnosti rozložení částic se
na všech hladinách významnosti α = 1− τ zamítá.
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Kapitola 5

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 leptá-
ním 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 mo-
novrstva 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 (kru-
hových, řetízky, . . . ) vytvořených nanočásticemi na vybraném místě substrátu.
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
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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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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