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Anotace 

JEŠKO, Radek. Měřící metody založené na povrchových plasmonech: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, Institut 

fyziky, 2012, 93 s. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Michal Lesňák. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami založenými na povrchových 

plasmonech (SPR) a jejím úkolem je ukázat principy v současné době používaných SPR 

měřících metod a také uvést výsledky naměřené pomocí SPR pro kapalné vzorky a 

magneticky aktivní tenké vrstvy s důrazem na vývoj senzoru magnetického pole na 

magneto – optickém principu. V teoretické části jsou vysvětleny principy a pojmy 

používané v souvislosti s povrchovými plasmony, jako evanescentní vlna nebo povrchový 

plasmon, a je zde uveden souhrn měřících metod a vlastností povrchových plasmonů, které 

jsou při měřeních využívány. Praktická část obsahuje vypracované modely struktur pro 

excitaci povrchových plasmonů, jsou zde popsána dvě zařízení, na kterých byly prováděny 

měření a rovněž jsou zde uvedeny výsledky těchto měření.  

 

Klíčová slova: Evanescentní vlna, magneto – optické SPR měření, magneto – optický SP 

efekt, excitace povrchových plasmonů (SPR), optické vlnovody, povrchový plasmon, SPR 

biosenzory, SPR měření, tenké vrstvy, Yehův maticový formalismus, zeslabená totální 

reflexe. 
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Annotation 

JEŠKO, Radek. Measuring Methods Based on Surface Plasmon: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, University Study Programmes, Institute of 

Physics, 2012, 93 p. Thesis head: doc. Dr. Ing. Michal Lesňák. 

 

This bachelor thesis deals with the measurement methods based on surface plasmon 

resonance (SPR) and its task is to demonstrate the principles currently used in SPR 

measurement methods and also indicate the results measured by SPR for liquid samples 

and magnetically active thin films with emphasis on the development of the magnetic field 

sensor on magneto - optical principle. Theoretical section explains the principles and 

concepts used in connection with surface plasmons, as evanescent wave or surface 

plasmon, and there is a summary of measurement methods and properties of surface 

plasmons, which are used in measurements. The practical section consists of a model 

structures which has been made for excitation of surface plasmons, there are described two 

devices in which measurements were carried out and also there are the results of this 

measurements. 

 

Keywords: Attenuated total reflection, evanescent wave, magneto – optic SP effect, 

magneto – optic SPR measurement, optical waveguides, surface plasmon, surface plasmon 

resonance (SPR), SPR biosensors, SPR measurement, thin layers, Yeh matrix formalism. 
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Seznam použitých symbolů 

Latinská abeceda 

  amplituda na rozhraní dopadající vlny [ ] 

  amplituda od rozhraní odražené vlny [ , ] 

B  magnetická indukce (velikost) [T] 

 magnetická indukce ve vrstvě n [T] 

 dynamická matice n – té  vrstvy 

 intenzita elektrického pole ve vrstvě n [ ] 

 amplituda (resp. komplexní amplituda) elektrického pole ve vrstvě n 

[  

 4. složkový vektor komplexních amplitud elektrického pole vlastních 

polarizací  ve vrstvě n [ ] 

 dopadající složka elektrického pole na rozhraní v prostředí n [ ] 

 odražená složka elektrického pole od rozhraní v prostředí n [ ] 

G  mřížkový vektor [ ] 

I  elektrický proud [A] 

 celková proudová hustota ve vrstvě n ] 

  celková matice reprezentující soustavu vrstev (4x4) 

 prvek matice  

N  index lomu 

 index lomu prostředí (vrstvy) n 

 efektivní index lomu 

 efektivní index lomu evanescentní vlny 

 efektivní index lomu povrchových plasmonů 

  index lomu ve směru osy y 

 index lomu ve směru osy z pro vlastní polarizaci i  ve vrstvě n 

 propagační matice n – té vrstvy 

 Voightův parametr n – té vrstvy 

  intenzitní reflexní koeficient 

 intenzitní reflexní koeficient pro dopadající i odraženou p-polarizaci 
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 intenzitní reflexní koeficient pro dopadající i odraženou p-polarizaci 

v transverzálním magnetickém poli 

 intenzitní reflexní koeficient pro dopadající i odraženou p-polarizaci 

v izotropních prostředích 

 celková matice reprezentující vrstvu n (4x4) 

U  elektrické napětí [V] 

 vektor čtyř vlastních polarizací magnetické indukce,  [T] 

c  rychlost světla ve vakuu [m∙s
-1

] 

d  tloušťka vrstvy [m] 

 tloušťka vrstvy prostředí n [m] 

e  Eulerovo číslo, tj. základ přirozeného logaritmu,  

e  náboj elektronu [C] 

 vektor čtyř vlastních polarizací elektrického pole,  [ ] 

i  imaginární jednotka,  

  vlnový vektor [ ] 

 vlnový vektor pro kovovou vrstvu (mřížku) [ ] 

 vlnový vektor pro vrstvu n [ ] 

  složka vlnového vektoru ve směru osy x [ ] 

  složka vlnového vektoru ve směru osy y [ ] 

  složka vlnového vektoru ve směru osy z [ ] 

 složka vlnového vektoru ve směru osy y příslušející prostředí (vrstvě) n 

[ ] 

 složka vlnového vektoru ve směru osy z příslušející prostředí (vrstvě) n 

[ ] 

m  řád difrakce (přirozené číslo) 

  hmotnost elektronu,  [kg] 

(n) index označující prostředí, hodnoty: (1,2,3...), (i), (j), (h), (k), (d), (voda), 

(Au), atd. 

 reálná část indexu lomu prostředí n 

  hustota volných elektronů [ ] 

r  polohový vektor [m] 

r  amplitudový reflexní koeficient 

 amplitudový reflexní koeficient pro soustavu vrstev (h), (k) a (d) 
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 amplitudový reflexní koeficient pro p-polarizaci a vrstvy (rozhraní mezi 

vrstvami) (i) a (j) 

 amplitudový reflexní koeficient pro dopadající i odraženou p-polarizaci 

t čas [s] 

x,y,z souřadné osy, prostorové proměnné [m] 
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Řecká abeceda 

  změna (rozdíl mezi hodnotami) 

 propagační konstanta započítávající ostatní prostředí (jiná, než ty tvořící 

rozhraní) [ ] 

Λ  vzdálenost vrypů difrakční mřížky [m] 

α  úhel dopadu záření na stěnu hranolu (braný od normály ke stěně) [°] 

β  úhel lomu záření do hranolu (braný od normály ke stěně) [°] 

 propagační konstanta evanescentní vlny [ ] 

 propagační konstanta povrchových plasmonů [ ] 

 propagační konstanta povrchových plasmonů pro jednoduché rozhraní kov – 

dielektrikum (bez vlivů jiných prostředí) [ ] 

  propagační konstanta modu vlnovodu [ ] 

 úhel průchodu záření z hranolu do mezivrstvy [°] 

 úhel šíření ve vrstvě n při odvození Yehova maticového formalismu [°] 

δ  úhel stěny hranolu od rozhraní, resp. úhel jeho dvou příslušných stěn [°] 

  permitivita prostředí (izotropního)  

  permitivita prostředí (s indukovanou anizotropií)  

 permitivita prostředí n  

 permitivita kovové vrstvy  

 permitivita vakua  

  tenzor permitivity druhého řádu 

η  úhel na goniometru [°] 

θ  úhel (dopadu, resp. odrazu či lomu na rozhraní, měřený od normály) [°] 

θc  kritický úhel [°] 

 úhel vazby světla s povrchovými plasmony podél izolovaného 

(samostatného) rozhraní kov – dielektrikum [°] 

 úhel šíření elektromagnetického záření ve vrstvě n měřený od normály [°] 

 úhel dopadu na rozhraní hranol – vzorek braný od normály k tomuto 

rozhraní [°] 

ι  hloubka vrypů difrakční mřížky [m] 

 reálná část vlnového vektoru ve směru osy y [ ] 

 imaginární část vlnového vektoru ve směru osy y [ ] 

 imaginární část vlnového vektoru ve směru osy z [ ] 



14 

 

λvac  vlnová délka elektromagnetického záření ve vakuu [m] 

 permeabilita vakua   

π  Ludolfovo číslo ( ) 

τ  časová proměnná (jiné označení času) [s] 

  fázový posun při odrazu elektromagnetického záření 

  úhlová frekvence [ ] 

  plasmonová úhlová frekvence [ ] 

 imaginární část indexu lomu vrstvy n 

ζ označení vzorce pro výpočet odezvy SPR na magnetické pole v závislosti na 

velikosti odrazivosti 
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I Úvod 

Měření za využití excitace povrchových plasmonů (SPR) je v dnešní době rychle se 

rozvíjejícím a do praxe zaváděným způsobem měření. Používá se pro optickou detekci 

vlastností vzorků a jejich uspořádání v prostoru a od objevení tohoto jevu se jeho 

instrumentace zlepšila natolik, že nám dovoluje detekovat přítomnost dokonce až sub – 

molekulárních vrstev. Původně byla tato metoda navržena pro měření vlastností 

multivrstev (planparalelních vrstev) v blízkosti rozhraní, za pomoci dopadajícího 

elektromagnetického záření a detekce změny jeho vlastností v odraženém spektru. 

Postupem času se ji začalo používat i k detekci změn v indexu lomu substrátu, koncentraci 

roztoků substrát tvořících, vlastností biologických vzorků a průběhu jejich chemických 

reakcí, nebo se také uvažuje o jejím využití jako senzoru magnetického pole. Všechny tyto 

změny a vlastnosti je možné měřit s vysokou přesností a s velmi malým detekčním 

limitem. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo měření parametrů kapalných vzorků a 

magneticky aktivních tenkých vrstev za pomoci SPR. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Teoretická část se věnuje popisu povrchových 

plasmonů, používaným typům uspořádání pro jejich excitaci a objasnění fyzikálního 

principu uvedeného jevu.  

Praktická část se věnuje mnou prováděnému měření zmíněných kapalných vzorků, a 

vzorků tenkých vrstev s důrazem na vývoj magneto – optického senzoru. Obsahuje také 

kapitolu věnovanou modelování struktur použitých pro SPR měření a kapitolu s popisem 

použité aparatury.  

V závěru jsou diskutovány změřené výsledky pro kapalné a magneticky aktivní vzorky. 

V přílohách jsou pak umístěny modelové grafy odezvy systému na dopadající záření a 

grafy naměřené. 
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II Teoretická část 

1 Teoretický úvod do problematiky povrchových plasmonů 

V této části jsou vysvětleny pojmy, se kterými se setkáváme při studiu a práci 

s povrchovými plasmony. Je zde také uveden fyzikální základ pro práci s nimi.  

Pro pochopení problematiky bakalářské práce je nutná jistá znalost optiky, především 

optiky elektromagnetické.  

Pokud nebude uvedeno jinak, budeme v práci používat konvenci kartézských 

souřadnic, kdy rozhraní mezi dvěma prostředími s obecně komplexními indexy lomu 

 a  leží v rovinně x – y a horním indexem 

v závorkách značíme číslo prostředí. Osa z je ve směru normály k rozhraní a rovinnou 

dopadu je rovina y – z. V obrázcích osa x směřuje z listu, osa y doprava a osa z nahoru. 

Soustava použitých souřadnic je znázorněna na obrázku (obr. 1.1). 
 

 

 

 Obr. 1.1: Použitá soustava souřadnic 

 

1.1 Evanescentní vlna 

Je elektromagnetická vlna vznikající na rozhraní dvou prostředí s různými optickými 

vlastnostmi (obr. 1.2). Tato vlna se šíří podél rozhraní a její intenzita klesá se vzdáleností 

od tohoto rozhraní exponenciálně. Evanescentní vlna vzniká při totálním odrazu, tj. při 

odrazu od prostředí s nižším indexem lomu pod úhlem větším, než je úhel kritický . Je-

li energie jí přenášená nějakým způsobem utlumována (absorbována, transformována), 

zeslabuje se i totální odraz (pokles intenzity odražené vlny), jak bude blíže popsáno 

v kapitole o zeslabené totální reflexi. 
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Obr. 1.2: Schematické znázornění vzniku evanescentní vlny 

 

Nyní popíšeme evanescentní vlnu z matematického hlediska, neboť je zásadní 

v konceptu využití SPR při měření. Tento popis je obvykle prováděn pomocí zákonitostí 

totálního vnitřního odrazu. 

Elektromagnetická rovinná vlna, která se šíří v prostředí s indexem lomu N může být 

popsána pomocí svého elektrického pole E jako: 

 

  (1.1) 

 

kde  je amplituda elektrického pole, ω je úhlová frekvence,  je vlnový 

vektor,  je polohový vektor a  je imaginární jednotka. Je nutné 

podotknout, že rovnice (1.1) reprezentuje šířící se vlnu pouze tehdy, když je exponent 

komplexní. 

V zavedeném kontextu budeme hlavně uvažovat vlnový vektor k, jehož směr je 

rovnoběžný se směrem šíření vlny. Jeho velikost je dána rovnicí: 

 

  (1.2) 

 

kde λvac je vlnová délka ve vakuu a c je rychlost světla ve vakuu. 

Dále uvažujme lom takovéto vlny na rozhraní dvou prostředí s indexy lomu N 
(1)

  

a N 
(2)

. Bez újmy na obecnosti můžeme zvolit směr šíření vlny takový, že  a náš 

problém se redukuje na dvojdimenzionální. Ze základů optiky víme, že platí Snellův 

zákon: 

 

   (1.3a) 
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nebo ekvivalentně zapsáno: 

 

  (1.3b) 

 

Za využití rovnic (1.2) a (1.3a) můžeme najít výraz pro složku vlnového vektoru , 

která je kolmá na rozhraní: 

 

  (1.4) 

 

Pokud nyní předpokládáme , tak z rovnice (1.4) vidíme, že pro 

 je pravá strana záporná a následně hodnota  je čistě imaginární. Po návratu 

k rovnici 1.1 dojdeme k závěru, že pro medium s indexem lomu  existuje pouze vlna 

šířící se paralelně k rozhraní: 

 

  (1.5) 

 

s amplitudou elektrického pole exponenciálně tlumenou ve směru podél osy z (způsobeno 

členem  v uvedené rovnici) a charakteristickou vzdáleností 1/ . Ze 

zřejmých důvodů je tedy pole v druhém prostředí označováno jako evanescentní pole  

(z angl. evanescent, tj. mizící, pomíjivá). Rovnice (1.4) může být použita k výpočtu 

penetrační hloubky tohoto pole, která je řádově rovna polovině vlnové délky použitého 

záření. Tato vlastnost tedy vysvětluje citlivost evanescentního pole na změny indexu lomu 

prostředí pouze v těsné blízkosti rozhraní, kde je pole přítomno. Jak si ještě ukážeme dále, 

při excitaci povrchových plasmonů je evanescentní pole taktéž generováno [1]. 

 

1.2 ATR  – Zeslabená totální reflexe 

ATR (z angl. Attenuated Total Reflection) je způsob vazby mezi optickým hranolem, 

který je umístěn na vzorku a vzorkem, kdy dochází k totálnímu odrazu záření od prostředí 

s menším indexem lomu (vzorek), a při kterém na tomto rozhraní vzniká evanescentní 

vlna. Tato vlna prochází do vzorku, je ovlivňována jeho vlastnostmi a to se projeví změnou 

intenzity odražené vlny, jak bylo zmíněno výše. Pokud se tedy pod rozhraním v dosahu 

evanescentní vlny nachází látka, jejíž části nebo vibrační stavy (valenční, rotační, atd.) 

mají energii odpovídající energii dopadajících fotonů a tedy mohou být excitovány 
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(odpovídá absorbujícím látkám pro danou energii, resp. vlnovou délku), tato energie se 

využije k danému účelu a v důsledku tohoto jevu dochází k zeslabení intenzity odraženého 

paprsku. Jinak řečeno se intenzita odraženého záření utlumí (zmenší) v důsledku přenosu 

energie pomocí evanescentní vlny do vzorku.  

Speciální případ zeslabené totální reflexe nastává při předání energie fotonů 

dopadajícího elektromagnetického záření elektronům kovu, za vzniku kolektivních oscilací 

volného elektronového plynu na jeho povrchu. Tyto kolektivní oscilace mohou být opticky 

excitovány pouze při splnění vhodných rezonančních podmínek, což jsou právě podmínky 

vzniku ATR [2]. Jsou označovány jako plasmony a pod názvem povrchové plasmony 

(z angl. surface plasmon) rozumíme propagaci vázaných elektronově hustých vln 

(plasmonů) na rozhraní kovu a dielektrika. Více k podmínkám vzniku povrchových 

plasmonů bude uvedeno dále v textu. 

 

1.3 Optické vlnovody 

Optické vlnovody, nebo také obecně celá vlnovodná optika, byla vyvinuta pro přenos 

světla na dlouhé vzdálenosti (optická komunikace), pro možnost zavedení světla do těžko 

přístupných míst, nebo i pro výrobu miniaturních optoelektrických zařízení, kdy by 

klasické šíření formou paprsků dosahovalo obrovských ztrát, rušení, rozptylu, atd. [3]. 

Základním principem je vedení světla dielektrickým „kanálem“, zhotoveným z dielektrika 

o vyšším indexu lomu než index lomu okolí, které vlnovod po zkonstruování obklopuje. 

Tento „kanál“ je nejčastěji tvořen vrstvou, páskem nebo válcem a dle toho vlnovody 

dělíme na planární (rovinné, vrstvové), páskové a vláknové (obr. 1.3). Prostředí, které 

vlnovod obklopuje, rovněž odpovídá typu konstruovaného vlnovodu (vrstvy, zahloubené 

profily, trubice).  

 

 

Obr. 1.3: Typy optických vlnovodů – (a) vrstvový, (b) páskový, (c) vláknový 
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Světlo se ve vlnovodu šíří ve formě mnohonásobných totálních odrazů způsobených 

vyšším indexem lomu jádra. Z toho vyplývá podmínka, že se světlo může šířit vlnovodem 

beze ztrát pouze pod úhlem větším (vzhledem k normále k povrchu tvořícímu rozhraní 

mezi prostředími), než je kritický (mezní) úhel potřebný pro totální odraz. Pokud by byl 

úhel šíření menší, než kritický, světlo by postupně vyzařovalo do okolí a docházelo by 

k velkým ztrátám i na malých vzdálenostech. Materiály, z nichž je vlnovod konstruován, 

bývají nejčastěji nízkoztrátová dielektrika. Jak si však ještě ukážeme v následujících 

kapitolách, nemusí tomu tak být vždy a podmínka vedení vln může být za speciálních 

podmínek splněna například i pro jednoduché rozhraní kovu a dielektrika. V dalších 

částech práce se budeme zabývat převážně pouze pro nás podstatnou problematikou 

rovinných vlnovodů, které jsou složeny z kovových a dielektrických vrstev. 

 

1.4 Povrchové plasmony – teoretický úvod 

Povrchové plasmony jako první pozoroval R. W. Wood v roce 1902, když osvětloval 

kovovou difrakční mřížku polychromatickým (dle [1] navíc polarizovaným) světlem, 

a všiml si tenkých tmavých pásů ve spektru rozptýleného záření. Ty tehdy označil pouze 

jako anomálie [4]. Teoretická práce U. Fana [5] předpokládá, že tyto anomálie byly 

spojeny s excitací elektromagnetických povrchových vln na povrchu difrakční mřížky, což 

je jeden ze způsobů, kterým se dají povrchové plasmony popsat. V roce 1958 T. Thurbadar 

pozoroval velký propad v reflektivitě (odrazivosti) světla, když osvětloval tenký kovový 

film na substrátu, ale nespojil si jej s povrchovými plasmony. Dále v roce 1968 vysvětlil A. 

Otto jeho výsledky a demonstroval tento propad v odrazivosti za využití metody ATR 

upravené pro excitaci povrchových plasmonů [6]. Využil uspořádání, kdy světlo dopadá 

z hranolu na tenkou vrstvu dielektrika (tloušťky až několik μm pro viditelné světlo)  

a vzniklá evanescentní vlna při totálním odrazu projde skrz dielektrikum až k pod 

dielektrikem umístěnému kovovému substrátu, kde interaguje s volnými elektrony kovu za 

vzniku povrchových plasmonů. Ve stejném roce E. Kretschmann a H. Raether zveřejnili 

objev excitace povrchových plasmonů v jiném uspořádání za využití ATR [7]. V jejich 

uspořádání světlo dopadá z hranolu přímo na tenký kovový film (o tloušťce jednotek až 

desítek nm pro viditelné světlo), pod kterým je umístěno dielektrikum a evanescentní vlna 

vznikající na rozhraní hranol – kov projde skrz kovový film a interaguje s volnými 

elektrony tentokrát na vnějším rozhraní kovu a dielektrika za vzniku povrchových 

plasmonů. Bližší popis těchto typů excitací, které nesou název po svých objevitelích, bude 

uveden později. Tyto průkopnické práce, které vydali Otto, Kretschmann a Raether, 
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ustanovily konvenční metodiku pro excitaci povrchových plasmonů, jejich zkoumání  

a představili tento jev moderní optice. Na konci sedmdesátých let dvacátého století byly 

povrchové plasmony prvně použity například k charakterizaci tenkých vrstev a studiu 

procesů na kovových rozhraních [1, 8]. 

 

1.4.1 Kvalitativní popis excitace povrchových plasmonů 

Nyní uvedeme kvalitativní popis vzniku a využití povrchových plasmonů pro 

seznámení se s problémem. Kvantitativní popis za využití fyzikálních zákonů potřebný pro 

výpočty, popis grafů a samotné korektní měření bude následovat v další podkapitole. Je 

ještě nutné před samotným popisem podotknout, že existuje více definic povrchových 

plasmonů, ale všechny popisují jeden a tentýž fyzikální jev. 

Pokud se rozborem budeme zabývat obecně, je pro generaci povrchových plasmonů 

základní přítomnost volných elektronů na rozhraní dvou materiálů. V praxi to téměř vždy 

zahrnuje kov jako jeden z materiálů, kdy jsou využity jeho volné vodivostní elektrony, 

kterými překypuje. Tato podmínka vychází přirozeně z analýzy rozhraní kovu a dielektrika 

za pomoci Maxwellových rovnic. Z této analýzy vyvstává závěr, že povrchové plasmony 

mohou být brány jako šířící se elektronově hustá vlna objevující se na rozhraní mezi kovem 

a dielektrikem. Z jiného pohledu mohou být povrchové plasmony brány jako 

elektromagnetické vlny silně vázané na rozhraní kovu a dielektrika. Je známo, že na 

rozhraní lze docílit velmi vysoké intenzity pole povrchových plasmonů, což je hlavním 

důvodem proč je SPR tak mocný nástroj při mnoha typech studia rozhraní a povrchů [1]. 

Přesněji řečeno tato vysoká intenzita má za následek zvýšení citlivosti měřených veličin, 

neboť i malá změna v jejich parametrech má za následek velkou změnu na výstupu měření 

(zvýšení citlivosti způsobené povrchovými plasmony). 

Nyní si na ukázku a pro lepší pochopení problému slovně popíšeme nejjednodušší 

způsob excitace za využití již zmíněného Kretschmannova uspořádání (v textu budeme 

užívat tento zkrácený název pro Kretschmann – Raetherovo uspořádání) a se záznamem 

změny odrazivosti záření v závislosti na úhlu jeho dopadu na vzorek. 

Excitace povrchových plasmonů, neboli SPR (z angl. Surface Plasmon Resonance) je 

tedy optický jev zahrnující excitaci volných oscilujících elektronů kovu (ona již zmíněná 

elektronově hustá vlna). Energie příslušející fotonům záření (světla) je předána balíčkům 

(shlukům) elektronů na povrchu kovu. Optická excitace plasmonů se objeví pouze za 

specifických rezonančních podmínek, to je v tomto případě pod podmínkami vzniku 
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zeslabené totální reflexe (ATR), kdy je energie fotonů interagujících s rozhraním přesně 

stejná, jako energie příslušné kvantové energetické hladiny plasmonů [2].  

Jak bylo stručně popsáno již dříve a bude podrobněji popsáno dále, v Kretschmannově 

uspořádání dovoluje tenká vrstva vhodného kovu, například zlata, nanesená na povrchu 

hranolu vyrobeného z dielektrika, kterou z druhé strany obklopuje jiné dielektrikum  

o menším indexu lomu, excitaci povrchových plasmonů. Při konkrétním úhlu dopadu θ 

záření dopadající na hranol proniká do zlatého filmu a jsou splněny podmínky ATR  

a energie je předávána fotony elektronům kovu, což se projeví úbytkem intenzity 

odraženého záření. Elektromagnetické pole spojené s dopadajícím zářením je svázáno 

s oscilací volných elektronů. Plasmony se tedy také dají označit jako vysoce 

nelokalizovaný stav elektronů kovu způsobující plasmonovou resonanční vlnu na rozhraní 

kovu a dielektrika. Evanescentní elektromagnetické pole je spojeno s touto resonanční 

vlnou a má omezenou penetrační hloubku (vzdálenost), kterou proniká do dielektrika. 

Podotkněme ještě, že elektrony při tomto jevu nevystupují z objemu kovu. 

Výše popsanému způsobu zkoumání odpovídají charakteristické SPR křivky s ostrým 

minimem v odrazivosti pro specifický úhel dopadu. Tvar takovéto SPR křivky je 

charakterizován třemi elementy: pozicí úhlu minima, úhlovou šířkou minima a hloubkou 

propadu v odrazivosti (hodnotou odrazivosti v minimu) [8]. Tvar křivky je silně závislý na 

typu použitého kovu, vlnové délce použitého záření a úhlech dopadu. Úhlová pozice a tvar 

křivky je také velmi citlivý na optické vlastnosti dielektrika v bezprostřední blízkosti 

povrchu kovu. Aplikace SPR k charakterizaci kinetických a vazebných vlastností 

biomolekul i k detekci jiných jevů probíhajících v blízkosti rozhraní je založena právě na 

této citlivosti. 

 

1.4.2 Kvantitativní popis excitace povrchových plasmonů  

Existuje několik způsobů, jak odvodit vztahy popisující povrchové plasmony a jejich 

excitaci. V této části uvedeme jeden z přístupů, který navrhl Cardon [1, 9]. Jde o z jistého 

pohledu elegantnější způsob, než například klasický postup navrhnutý Raetherem [10] 

vycházející z Maxwellových rovnic [1]. 

Z důvodu, že pro vznik povrchových plasmonů je nutný vektor elektrického pole 

kmitající v rovinně dopadu, zvolíme pro naše odvození p-polarizované světlo. Tento důvod 

je spojen s nutnou indukcí změn v nábojové hustotě na rozhraní a pro tu potřebujeme, aby 

dopadající světlo obsahovalo složku elektrického pole kmitající kolmo k rozhraní. 

Následuje samotné odvození. 
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Pro jakékoli rozhraní mezi dvěma izotropními prostředími s indexy lomu  a , 

je komplexní reflexní koeficient  pro p-polarizované světlo popsán Fresnelovými 

rovnicemi, jež jsou odvozeny z Maxwellových rovnic a nabývají tvaru: 

 

  (1.6a) 

 

kde  a  jsou odražená a dopadající složka elektrického pole elektromagnetické 

vlny v prvním prostředí a  a  jsou úhel dopadu a úhel lomu. Fázový posun  

odraženého elektrického pole vzhledem k dopadajícímu závisí na indexech lomu 

uvažovaných prostředí. 

Pro intenzitní odrazivost, která je definována jako poměr intenzity odraženého záření  

k dopadajícímu záření, a která je měřitelnou veličinou, je výpočetní vztah definován jako: 

 

  (1.6b) 

 

Nyní, dle odvození Cardony [1, 9], existují dva speciální případy. První, pokud 

 a z rovnice (1.6a) plyne obrovská hodnota jmenovatele ve zlomku  

a tedy  se vynuluje. To odpovídá Brewsterovu úhlu, kdy se neodráží p-polarizovaná 

složka elektrického pole. Druhý speciální případ nastává, když se  a tedy 

dle uvedených rovnic jde  k nekonečnu. To také znamená, že pro velmi malé  je 

možno nalézt konečné . Tato podmínka odpovídá rezonanci a ze vztahu  

 můžeme odvodit disperzní relace povrchových plasmonů.  

Platí tedy  a  Pro složky 

vlnového vektoru  můžeme psát: 

 

  (1.7) 

 

  (1.8) 

 

kde  a  jsou dielektrické konstanty materiálu 1, respektive 2 a  

v závislosti na prostředí. Rovnice (1.8) je hledanou SPR disperzní rovnicí pro rozhraní 

mezi dvěma polo – nekonečnými prostředími [1]. To jsou planární (rovinné) prostředí 
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s dostatečnou tloušťkou, aby se v rovnicích neprojevila další rozhraní, než toto uvedené,  

a jenž je hladké a bez defektů. 

Předpokládejme nyní, že prostředí 2 je kov ( ). Toto médium tedy obsahuje 

velké množství volných elektronů a důsledkem je, že frekvence  a jeho dielektrická 

konstanta je záporná. Z toho vyplývá, že 

 

 , (1.9a) 

 

 , (1.9b) 

 

kde  je takzvaná frekvence plasmonů,  je hustota volných elektronů, e je náboj 

elektronu a  jeho hmotnost. 

Z toho obecně vyplývá, že pro  se nemůže elektromagnetické pole šířit v kovu. 

Vice specificky pomocí  dostaneme, že  je imaginární a  zůstává reálné. 

Elektromagnetická vlna tedy existuje, ale šíří se striktně podél rozhraní s evanescentními 

(mizícími) rameny zasahujícími na obě strany rozhraní. Pro lepší představu  

o kvantitativních výsledcích uvedeme příklad výpočtu penetrační hloubky dle rovnice (1.8). 

Pro záření o vlnové délce , tj. . Pokud počítáme 

penetrační hloubku pro rozhraní zlato – voda, kdy je pro tuto vlnovou délku reálná část 

permitivity  a , dostaneme pro vodu penetrační hloubku 

 a pro zlato  [1]. Vidíme, že výsledky jsou značně 

rozdílné a to je způsobeno dielektrickou konstantou prostředí. Také vidíme, že excitace 

povrchových plasmonů bude ovlivněna změnou dielektrické konstanty vody, resp. zlata, 

pouze do určité vzdálenosti od rozhraní. Jinak řečeno, metoda je citlivá na změny 

dielektrických vlastností pouze v blízkosti rozhraní. 

 

1.4.3 Vlastnosti povrchových plasmonů  

S povrchovými plasmony je spojováno několik vlastností, které jsou použitelné pro 

měření a na nichž je SPR měření založeno. Jsou jimi zesílení pole, fázový posun 

odraženého světla a koherenční délka plasmonů. Tyto vlastnosti jsou demonstrovány pro 

experimentální uspořádání navrhnuté Kretschmannem, kdy jako dielektrikum pod zlatou 

vrstvou je použita voda. 
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a) Zesílení pole 

Pokud bychom spočítali Fresnelovy transmisní koeficienty pro výše uvedené 

Kretschmannovo uspořádání generující povrchové plasmony zjistíme, že elektrické pole 

kovu na straně dielektrika (např. vody) je značně větší, než na straně hranolu, který má 

větší index lomu (a tedy i dielektrickou konstantu), než dielektrikum (pod kovovou 

vrstvou). Pokud tuto závislost zesílení pole vyneseme do grafu, v závislosti na úhlu 

dopadu, zjistíme, že v blízkosti SPR úhlu, který odpovídá excitaci povrchových plasmonů, 

je pole zesíleno až třicetkrát, pokud má použité zlato vhodnou tloušťku a je použito záření 

o vhodné vlnové délce. Toto zesílení je příčinou pozoruhodné citlivosti SPR na změnu 

vlastností dielektrického prostředí. 

 

b) Fázový posun 

Jak již bylo zmíněno, excitace povrchových plasmonů na rozhraní způsobí fázový 

posun odraženého světla. Tento fázový posun je obzvláště velký v okolí SPR úhlu (úhlu, 

pro který je propad v odrazivosti největší, což odpovídá excitaci největšího počtu 

povrchových plasmonů).  

Pokud budeme předpokládat, že změna v reflektivitě , stejně jako fázový posun  

jsou přímo úměrné změně dielektrických vlastností prostředí pod zlatou vrstvou , tak 

řádové zesílení přibližně vypočtené ze vztahů (1.6) je pro odrazivost  a pro 

fázový posun . Experimentálně změřitelná hodnota změny v odrazivosti 

 a dosažitelná přesnost v měření fázového posunu  za použití 

interferenčních technik určují základní omezení v přesnosti měření prováděného pomocí 

SPR na  v případě měření odrazivosti a  v případě měření 

fázového posuvu [1]. Vzhledem k přibližnému výpočtu těchto vlastností se jejich skutečná 

hodnota bude měnit v závislosti na použitém uspořádání, ale i tak z nich můžeme vyvodit 

závěr, že měření fáze poskytuje o jeden řád lepší citlivost. Jedinou nevýhodou tohoto 

měření se zdá být mnohem komplikovanější experimentální uspořádání.  

 

c) Koherenční délka povrchových plasmonů 

Obecně je dielektrická konstanta kovů  komplexní a tato okolnost vede ke 

komplexní propagační konstantě  kde  a  jsou její reálná, 

respektive imaginární část. Pro povrchové plasmony šířící se podél rozhraní s vlnovým 

vektorem  to znamená, že intenzita pole klesá s charakteristickou vzdáleností . 

Pro zlato a stříbro, jako standardní kovy používané v SPR senzorech, se imaginární část 

dielektrické konstanty zvětšuje spolu s klesající vlnovou délkou a vzdálenost, do které se 



26 

 

šíří povrchové plasmony podél rozhraní, klesá v souladu s tím. Bližší rozbor této  

i ostatních vlastností povrchových plasmonů je uveden v [1]. 

 

1.5 Typy uspořádání pro excitaci povrchových plasmonů 

V této podkapitole je uveden popis nejběžnějších uspořádání pro excitaci povrchových 

plasmonů. Ty lze v dnešní době rozdělit do tří kategorií. Jsou jimi excitace s využitím 

vazebného hranolu (využití ATR), excitace s využitím vazebné mřížky a excitace 

s využitím vazebného vlnovodu.  

 

1.5.1 Excitace plasmonů za pomoci zeslabeného totálního odrazu  

Nejjednodušší uspořádání, která umožňují excitaci povrchových plasmonů jsou za 

využití ATR a dělí se na Kretschmanovo a Ottovo. U obou svazek polarizovaného světla 

dopadá na hranol a při totálním odrazu, na rozhraní dvou prostředí s různými optickými 

vlastnostmi, dochází ke vzniku evanescentní vlny. Tato vlna pak následně interaguje na 

rozhraní kov – dielektrikum a právě dle umístění rozhraní tato uspořádání dělíme.  

 

a) Kretschmannovo uspořádání 

Kov (nejčastěji zlato nebo stříbro) je v tenké vrstvě umístěn (napařen) přímo na 

hranolu a k excitaci plasmonů dochází na vnější straně této vrstvy (obr. 1.4). 

 

 

Obr. 1.4: Kretschmannovo uspořádání pro ATR excitaci povrchových plasmonů  

 

Hranol je vyroben z materiálu o vysokém indexu lomu  a je v kontaktu 

s vlnovodem tvořeným rozhraním kov – dielektrikum, kdy kov má permitivitu   

a tloušťku d, a dielektrikum má index lomu  ( ) a plní funkci substrátu, 

tedy jeho tloušťka je velká (dostatečně velká) oproti vrstvě kovu. Na obrázku není substrát 

vyznačen (tvoří ho okolí hranolu). 
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Když světelná vlna propagující se hranolem dopadne na rozhraní s kovem, část světla 

je odražena zpět do hranolu a část je propagována kovem ve formě nehomogenní 

elektromagnetické vlny [8, 11]. Tato vlna je tlumena exponenciálně se vzdáleností kolmou 

k rozhraní, a je proto označována jako evanescentní vlna. Pokud je tloušťka kovové vrstvy 

dostatečně malá (cca do 100 nm pro viditelné světlo), evanescentní vlna pronikne skrz 

vrstvu a páruje se s povrchovými plasmony na jejím vnějším rozhraní. Propagační 

konstanta povrchových plasmonů propagovaným podél tenkého kovového filmu  je 

ovlivňována přítomností dielektrika na vnějším rozhraní, a může být vyjádřena jako: 

 

  (1.10) 

 

kde  je propagační konstanta povrchových plasmonů šířících se podél rozhraní 

vlnovodu kov – dielektrikum v nepřítomnosti hranolu (vypočte se obdobně jako 

propagační konstanta modu vlnovodu) a  započítává konečnou tloušťku kovové vrstvy  

a přítomnost hranolu. Více k těmto konstantám lze nalézt například v [8].  

Aby vznikla vazba mezi evanescentní vlnou a povrchovými plasmony, musí být 

propagační konstanta evanescentní vlny  a povrchových plasmonů  stejná, a tedy: 

 

  (1.11) 

 

Přepsáno do tvaru pro vyjádření pomocí efektivních indexů, kde efektivní index je obecně 

, nabývá tato podmínka tvaru: 

 

  (1.12) 

 

kde  je efektivní index evanescentní vlny,  je efektivní index povrchových 

plasmonů a  [8]. 

 

b) Ottovo uspořádání 

Kov (zlato, stříbro) je od hranolu oddělen vrstvou dielektrika, tlustou řádově jednotky 

až desítky nanometrů, a plasmony se excitují na straně kovové vrstvy blíže hranolu  

(obr. 1.5). 
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Obr. 1.5: Ottovo uspořádání pro ATR excitaci povrchových plasmonů 

 

Hranol je vyroben z materiálu o vysokém indexu lomu  a je v kontaktu 

s vlnovodem tvořeným rozhraním dielektrikum – kov, kdy dielektrikum má index lomu 

 ( ) a tloušťku d, a kov tvoří substrát s permitivitou . 

V této geometrii se světlo dopadající z hranolu na rozhraní (hranol – dielektrikum) pod 

úhlem větším než je úhel kritický odráží za vzniku evanescentní vlny, která se obecně šíří  

i ve směru kolmém k rozhraní (do dielektrika pod hranolem). Pokud je tloušťka vrstvy 

dielektrika správně zvolena (typicky několik mikrometrů), evanescentní vlna a povrchové 

plasmony na rozhraní dielektrikum – kov mohou interagovat za vzniku vazby (rezonance). 

Pro vznik vazby musí být opět propagační konstanta evanescentní vlny rovna propagační 

konstantě povrchových plasmonů. Vztahy vyjadřující tuto rovnost jsou ekvivalentní s těmi 

použitými k popisu u Kretschmannova uspořádání. 

Tento způsob vazby za pomoci zmírněného totálního odrazu se rovněž využívá 

k excitaci vázaných povrchových plasmonů na tenkých kovových vrstvách. Vazba světla 

do symetrických a antisymetrických povrchových plasmonů umožněná tenkou vrstvou 

může být v principu dosáhnuta s použitím podobné geometrie, jakou je Ottova, za 

předpokladu nahrazení polo nekonečné vrstvy kovu (substrátu) vrstvou tenkou [8]. 

 

c) Interakce mezi světlem a plasmony při ATR 

Interakce mezi světlem a povrchovými plasmony při využití metody ATR může být 

vyšetřována pomocí Fresnelovy vícevrstvé reflexní teorie (fresnelových reflexních 

koeficientů). Těchto vztahů se využívá při modelování tenkovrstvých struktur a při návrhu 

SPR měřících zařízení. Pro příklad uvedu analýzu reflexe pro Kretschmannovu geometrii 

za využití těchto vztahů.  
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Předpokládejme z hranolu dopadající rovinnou vlnu a strukturu hranol (h) – kov (k) – 

dielektrikum (d), kdy rozměry struktury v rovinně x – y bereme jako nekonečné. 

Amplituda odražené vlny  může být vyjádřena jako: 

 

  (1.13) 

 

kde  je amplituda dopadajícího světla,  je amplitudový reflexní koeficient a  je 

fázový posun při odrazu. Amplitudový reflexní koeficient nabývá pro toto uspořádání 

tvaru: 

 

  (1.14) 

 

kde: 

 

  (1.15) 

 

  pro p-polarizaci, (1.16a) 

 

  pro s-polarizaci, (1.16b) 

 

a kde dolní indexy i a j značí hranol (h), kov (k), nebo dielektrikum (d). Intenzitní reflexní 

koeficient (odrazivost) R je pak: 

 

  (1.17) 

 

Excitace povrchových plasmonů, jak již bylo zmíněno, se projeví ostrým propadem 

v odrazivosti, jak v závislosti na úhlu dopadu, tak například v závislosti na vlnové délce. 

Tento propad je způsoben přenosem energie z dopadajícího světla na povrchové plasmony 

a následným rozptylem ve vrstvě kovu. Interakce mezi dopadající světelnou vlnou  

a povrchovými plasmony rovněž ovlivňuje fází odražené vlny a způsobuje její náhlý 

fázový posun. Tyto závislosti odrazivosti jsou popsány pro p-polarizované světlo a využívá 

se jich při různých typech SPR měření.  
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Úhlová závislost odrazivosti s-polarizovaného světla nevykazuje žádné resonanční 

charakteristiky z toho důvodu, že s-polarizovaným světlem není při uvedené konfiguraci 

excitován žádný mód vlnovodu (řešení uvedených reflexních koeficientů existuje pouze 

pro p-polarizované světlo) [8, 12]. 

Resonanční úhel (úhel, při kterém je pozorován největší pokles v odrazivosti) se 

zmenšuje se zvyšováním tloušťky kovové vrstvy a blíží se hodnotě  odpovídající 

vazbě světla s povrchovými plasmony podél samostatného izolovaného rozhraní kov – 

dielektrikum. Velikost propadu v odrazivosti závisí na tloušťce kovové vrstvy a nejsilnější 

excitace povrchových plasmonů ( ) nastává pro jednu specifickou tloušťku kovu. 

Šířka a asymetrie propadu v odrazivosti se zvyšuje se zmenšováním vlnové délky [8]. 

 

1.5.2 Excitace plasmonů za pomoci vazebné mřížky 

Další způsob, kterým je možno excitovat povrchové plasmony, využívá vazebné 

mřížky a difrakci na ni dopadajícího světla. Světlo dopadá z prostředí dielektrika o indexu 

lomu  na kovovou mřížku o permitivitě , mřížkové konstantě (vzdálenosti vrypů) 

 a s hloubkou vrypů ι. 

Když světelná vlna s vlnovým vektorem k dopadne na povrch mřížky, difrakce způsobí 

vznik sérií difrakčních vln, jejichž vlnový vektor bude: 

 

   (1.18) 

 

kde m je přirozené číslo indikující řád difrakce a G je mřížkový vektor. Mřížkový vektor 

leží v rovině mřížky (x – y) a je kolmý k prohlubním (vrypům) mřížky. Jeho velikost je 

nepřímo úměrná rozteči mřížky a tedy pro námi uvažovanou geometrii může být vyjádřen 

jako: 

 

  (1.19) 

 

Dále komponenta vlnového vektoru difraktovaného světla kolmá k rovině mřížky  je 

rovna této komponentě příslušející dopadajícímu světlu, ale komponenta vlnového vektoru 

v rovinně mřížky  je změněna difrakcí dle vzorce: 

 

  (1.20) 
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Difraktované vlny mohou být svázány (spárovány, spřaženy) s povrchovými plasmony, 

pokud jejich propagační konstanta ve směru povrchu mřížky  a propagační konstanta 

povrchových plasmonů v témže směru jsou si rovny, tedy: 

 

  (1.21) 

 

kde: 

 

  (1.22) 

 

a značí propagační konstantu povrchových plasmonů podél hladkého rozhraní kov – 

dielektrum a  započítává přítomnost mřížky [8].  

Mřížkou zmírněná interakce mezi světelnou vlnou a povrchovými plasmony může být 

vyšetřována řešením Maxwellových rovnic v diferenciální nebo integrální formě. Při řešení 

v diferenciální formě je mřížka aproximována množstvím vrstev, ve kterých řešení 

Maxwellových rovnic vypočítáme pomocí Rayleigho sérií a výsledné řešení difrakce je 

získáno aplikací hraničních podmínek na každém rozhraní [8, 13, 14]. Při řešení za pomoci 

integrální formy předpokládáme určitý proudový tok na povrchu mřížky a redukujeme 

problém na výpočet Helmholtz – Kirchhoffova integrálu [8, 15]. 

Charakteristický propad v odrazivosti může být pozorován nejen pro úhlovou doménu 

(variaci úhlů), ale také pokud úhel necháváme konstantní a měníme vlnovou délku záření. 

 

1.5.3 Excitace plasmonů za pomoci vazebného vlnovodu  

Excitace povrchových plasmonů je také možno dosáhnout pomocí modů dielektrického 

vlnovodu. Mód dielektrického vlnovodu je propagován ve směru vrstvy jej tvořící, a když 

vstoupí do oblasti s tenkým kovovým filmem, který k němu těsně doléhá, penetruje skrz  

a excituje plasmony na druhé straně kovu (viz. obr. 1.6). Vazba mezi modem vlnovodu  

a povrchovými plasmony, která způsobí excitaci, se může objevit, jen pokud propagační 

konstanta módu vlnovodu  je rovna reálné části propagační konstanty povrchového 

plasmonu  
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Obr. 1.6: Uspořádání pro excitaci povrchových plasmonů za pomoci módu dielektrického 

vlnovodu (L – délka vrstvy, d – tloušťka vrstvy, SP – povrchové plasmony, TM0 – 

transverzální mód vlnovodu bez zlaté vrstvy) 

 

Povrchové plasmony jsou typicky mnohem více rozptylovány, než módy běžného 

dielektrického vlnovodu, a tedy vazebná podmínka je splněna pouze pro úzkou část 

vlnových délek. Excitace povrchových plasmonů je z uvedeného důvodu pozorována jako 

úzký absorpcí způsobený propad ve spektru prošlého záření. Síla vazby závisí na tloušťce 

kovu d a délce oblasti interakce mezi vlnovodem a kovovou vrstvou L. Více k analýze 

tohoto i předešlých typů excitací je uvedeno v [1, 8]. 

 

 

2 SPR měření 

Pod pojmem SPR měření, nebo také jen SPR, se dnes rozumí měření za využití 

povrchových plasmonů, jež jsou citlivé na změny v blízkosti povrchu, na kterém dochází 

k jejich excitaci. Nejrozšířenější obor aplikací nalezly tyto metody v oblasti biologických 

senzorů, ale dají se rovněž využít například pro měření magnetického pole nebo optických 

konstant s biologickými aplikacemi nesouvisejících. Blíže si k jednotlivým oblastem 

využití povíme v příslušných podkapitolách. 

 

2.1 Dělení metod SPR – dle měřeného parametru 

Obecně jsou SPR měřící metody založeny na excitaci povrchových plasmonů, jenž 

nastává na rozhraní mezi kovem a dielektrikem za specifických podmínek. Při měření 

obvykle měníme index lomu dielektrika a tato změna upraví podmínku vazby mezi 

zářením a povrchovými plasmony, což můžeme pozorovat jako změnu v některé 
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z charakteristik interakce mezi zářením a povrchovými plasmony. Dle toho, u které 

z těchto charakteristik změnu pozorujeme, dělíme SPR senzory na: 

 

 SPR senzory odrazivosti (reflektance) v závislosti na úhlu dopadu, 

 SPR senzory odrazivosti (reflektance) v závislosti na vlnové délce, 

 SPR senzory změny síly vazby v závislosti na intenzitě záření, 

 SPR senzory změny fáze odražené vlny od povrchu, 

 SPR senzory využívající změny polarizace vlny při interakci s povrchovými 

plasmony 

 

a v následujících podkapitolách si přiblížíme jednotlivé typy. V předcházejícím dělení a 

v následujících popisech jednotlivých metod pro jednoduchost předpokládáme, že 

plasmony jsou excitovány soustavou s vazebným hranolem (nebo mřížkou), abychom 

mohli měřit intenzitu odražené vlny elektromagnetického záření. Podrobný rozbor 

jednotlivých metod je uveden v [8].  

Výstupy senzorů mohou být u všech metod kalibrovány na index lomu zkoumaného 

materiálu (každý úhel, vlnová délka, fázový posun, intenzita záření nebo změna polarizace, 

jenž je pro nás výstupem měření, odpovídá materiálu s jiným indexem lomu a pro známý 

materiál může být kalibrována), a tedy výsledek měření přímo odpovídá této 

charakteristice měřeného materiálu. Například pro SPR senzory odrazivosti v závislosti na 

úhlu dopadu se změna reálné části indexu lomu zkoumaného materiálu projeví jako posun 

minima v odrazivosti k jinému úhlu, zatímco imaginární část se projeví změnou velikosti 

odrazivosti v minimu. 

 

2.1.1 SPR senzory odrazivosti (reflektance) v závislosti na úhlu dopadu 

Fungují na principu, jak již název napovídá, detekce intenzity odražené 

monochromatické světelné vlny od soustavy. Síla vazby mezi optickou vlnou  

a povrchovými plasmony je pozorována v závislosti na úhlu dopadu a úhel, pro který je 

excitace nejsilnější (největší propad v odrazivosti), je použit jako výstup senzoru. Tyto 

úhly se porovnávají pro jednotlivé měřené vzorky a výsledek měření vychází 

z jejich rozdílů. 
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2.1.2  SPR senzory odrazivosti (reflektance) v závislosti na vlnové délce 

Jsou založeny na detekci intenzity odražené světelné vlny od soustavy. Síla vazby mezi 

optickou vlnou a povrchovými plasmony je pozorována v závislosti na vlnové délce 

použitého záření při konstantním úhlu a výstupem senzoru je vlnová délka, pro kterou je 

excitace nejsilnější. Tyto vlnové délky se porovnávají pro jednotlivé měřené vzorky  

a výsledek měření vychází z jejich rozdílů. Změna síly vazby mezi optickou vlnou a 

povrchovými plasmony v závislosti na vlnové délce je způsobena rozličnou energií fotonů. 

 

2.1.3  SPR senzory změny síly vazby v závislosti na intenzitě záření 

Fungují na principu měření síly vazby mezi světelnou vlnou a povrchovými plasmony 

v závislosti na intenzitě dopadající vlny. Měření provádíme při konstantním úhlu dopadu i 

vlnové délce a jako výstup měření používáme intenzitu dopadající vlny a tedy při měření 

jako výsledek využíváme změnu v intenzitě, která je nejvhodnější pro excitaci 

povrchových plasmonů u různých vzorků.  

 

2.1.4  SPR senzory změny fáze odražené vlny od povrchu 

Jsou založeny na detekci změny fáze elektromagnetické vlny odražené od soustavy. Při 

tomto měření zůstávají úhel dopadu i vlnová délka konstantní. Fázové posuny při excitaci 

povrchových plasmonů se porovnávají pro jednotlivé měřené vzorky a výsledek měření 

vychází z jejich rozdílů.  

 

2.1.5  SPR senzory využívající změny polarizace vlny při interakci s povrchovými 

plasmony 

Tyto senzory detekují změnu polarizace elektromagnetické vlny odražené od soustavy. 

Změna polarizace při excitaci povrchových plasmonů se porovnává pro jednotlivé měřené 

vzorky a výsledek měření vychází z jejich rozdílů.  

 

2.2 SPR biosenzory 

SPR biosenzory jsou v dnešní době nejrozšířenější aplikací tohoto jevu. Dovolují nám 

měřit jak materiálové charakteristiky vzorku, tak například i jeho množství (koncentraci), 

nebo kinetické vlastnosti reakcí ve vzorku probíhajících. 
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U základních typů SPR senzorů je výstupem index lomu prostředí vzorku, avšak u SPR 

biosenzorů je tato informace přepočítávána na koncentraci určité látky nebo dokonce na 

rychlost její chemické reakce. To je umožněno aplikováním takzvaných  

bio – rozpoznávacích (angl. biorecognition) prvků, nebo také jinak řečeno, aktivních prvků 

do soustavy. Tím je dnes většinou jakýsi druh vrstvy aplikovaný na oblast soustavy 

umožňující excitaci plasmonů, který je reaktivní s jednou nebo několika (dle požadavků) 

ze složek vzorku. Reaktivní složky se vážou na tuto vrstvu a ovlivňují excitaci 

povrchových plasmonů, zatímco složky nereaktivní nikoli. Tím je zaručena selektivnost 

aktivní vrstvy a výsledky měření ovlivněné jen chtěnými složkami vzorku. 

Aktivní vrstvy mohou být na soustavu aplikovány v různých oblastech a v odlišných 

druzích. Pokud následně redukujeme oblast excitace plasmonů pouze na tato jednotlivá 

místa, (angl. spots) dostaneme výsledky závislé na jednotlivých aktivních vrstvách. To 

znamená, že můžeme kupříkladu určit mnoho různých složek vzorku a jejich koncentraci 

při jediné aplikaci vzorku, a to s velkou rychlostí ovlivněnou pouze rychlostí vazby látky 

na aktivní vrstvu, a s velkou přesností připisovanou SPR jevu. 

Pokud se bavíme o biologickém SPR měření, jsou látky zkoumané (vzorky) obvykle 

roztoky obsahující organické molekuly. Ty se vážou na aktivní vrstvu díky chemickému 

potenciálu, tvarové shodě či mnoha jiným využívaným principům. Navázané molekuly 

jsou v dosahu pole excitovaných povrchových plasmonů a tedy ovlivňují jejich propagaci. 

Tento vliv je následně přepočítáván na požadovanou veličinu. Pro možnou opakovatelnost 

měření a obnovu aktivní vrstvy byly pro většinu z nich vyvinuty takzvané regenerační 

roztoky, kterými promýváme oblast okolí aktivní vrstvy a odstraňujeme tak vazby mezi ní 

a vzorkem, který je následně unášen pryč. Po promytí můžeme pokračovat s dalším 

vzorkem až do chvíle než se vrstva zničí. Tento čas a počet možných opakování měření 

závisí na konkrétním druhu vrstvy.  

Ve většině případů jsou biologické vzorky kapaliny (biologické roztoky) a umisťují se 

zpravidla do cel, tj. prostoru, který obsahuje kapalinu. V základním uspořádání tohoto typu 

SPR měření bývá na jedné straně otevřený a kolem hran této otevřené strany má těsnění, 

jež doléhá na vazebný hranol s napařenou vrstvou kovu (zlato, stříbro) umožňující excitaci 

povrchových plasmonů, a který je pokryt výše zmíněnou aktivní (bio – rozpoznávací) 

vrstvou. Z toho vyplývá, že k měření kapalných vzorků se nejčastěji využívá Kretschmann 

– Raetherova konfigurace. Cely jsou opatřeny vstupním a výstupním otvorem pro výměnu, 

resp. konstantní proudění měřené kapaliny, či proplachování regeneračním roztokem  

a velmi často obsahují například i teplotní čidlo pro záznam teploty měřeného vzorku,  
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z důvodu značné závislosti měřených veličin na teplotě (kinetika reakce, reaktivita vzorku, 

atd.). 

Více se biologickým SPR senzorům věnovat nebudeme, neboť nejsou stěžejním 

předmětem této bakalářské práce, i když je nutno podotknout, že v praxi jsou dnes 

nejrozšířenější aplikací jevu SPR. Pro zájemce následují odkazy na literaturu zabývající se 

tímto tématem podrobněji [1, 2, 8]. 

 

2.3 SPR měření kapalných vzorků a magneto – optické SPR měření 

V této části se stručně seznámíme s problematikou SPR měření, které byly prováděny 

v rámci bakalářské práce, tedy s měřením kapalných vzorků a magneto – optickým SPR 

měřením. Budou popsány obecné postupy a principy těchto metod. Konkrétní použité 

aparatury a vzorky budou popsány v příslušných kapitolách praktické části. 

 

2.3.1  SPR měření kapalných vzorků 

Postup měření kapalných vzorků a uspořádání pro měření byl uveden v podkapitole 

zabývající se SPR biosenzory. Kapalné vzorky však mohou být měřeny i v uspořádání, 

které neobsahuje uváděnou aktivní vrstvu a tedy nespecifikuje přesně typ látky umístěný 

v cele (citlivost není zaměřena na jedinou složku). Takové měření má jistě řadu nevýhod, 

ale má i své výhody a to hlavně právě nepřítomnost zmíněné aktivní vrstvy. Tato vrstva 

bývá drahá, náchylná k poškození a umožňuje měřit pouze vybrané typy látek, kdy má 

samozřejmě i omezenou životnost. Konfigurace bez aktivní vrstvy se využívá v těch 

aplikacích, kdy víme, co náš vzorek obsahuje, avšak neznáme koncentraci obsažené látky. 

Z toho vyplývá relativní omezení na studium změny pouze jedné složky v roztoku, což ale 

například u SPR měření koncentrace dvousložkových roztoků není problém. Měření 

vzorků s uvedenými vlastnostmi je, jak bylo zmíněno výše, jedno z témat praktické části 

této bakalářské práce, kde se mu budeme věnovat podrobněji. 

  

2.3.2  Magneto – optické SPR měření 

Tento typ měření se zaměřuje na kombinaci jevu SPR a magneto – optických jevů. 

Uspořádání pro takovýto typ měření musí vyhovovat jak podmínce excitace povrchových 

plasmonů v optickém spektru, například využití zlaté vrstvy při konfiguraci s vazebným 

hranolem pro SPR, tak změnou svých parametrů po vložení do magnetického pole, což 
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obvykle zaručuje část soustavy (vrstva), u které se pomocí magnetického pole vytvoří 

indukovaná anizotropie. 

V této práci jsme pro měření uvedeného efektu použili soustavu s vazebným hranolem, 

přiléhajícím na vzorek sestávající ze skleněné destičky, na které byla nanesena vrstva 

železa, jako magneticky aktivního materiálu a ta byla pokryta vrstvou zlata, která 

zaručovalo vznik SPR, a také chránila železo před oxidací. Schéma soustavy, kterou jsme 

použili k měření, a její parametry jsou detailněji popsány v praktické části. 

Model odezvy takovéto struktury na vložené transverzální magnetické pole, což byl 

směr pole námi použitý, může být popsán pomocí Yehova 4x4 maticového formalismu 

[16, 17], kdy vliv indukované anizotropie magneticky aktivního materiálu můžeme, pro 

toto uspořádání, popsat pomocí Voightova parametru Q. Voightův parametr je magneto – 

optický parametr popisující rozdíl mezi interakcí s-polarizované a p-polarizované vlny 

s materiálovým prostředím, pokud je umístěno do magnetického pole (v našem případě je 

externí magnetické pole orientováno ve směru normály k rovině dopadu, tedy paralelně se 

složkou magnetického pole použitého záření při dopadající p-polarizaci). Vzhledem 

k tomu, že v Yehově formalismu se pro transverzální konfiguraci magnetického pole dají 

rozlišit a osamostatnit uvedené polarizace, můžeme jejich rozdíl vyjádřit pomocí 

Voightova parametru, kterým modifikujeme část pro výpočet interakce p-polarizovaného 

světla s látkou, kdy část pro výpočet s-polarizovaného světla zůstává zachována a má 

stejný tvar jako pro izotropní prostředí. Více k této problematice je uvedeno v [16, 18]. 
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III Praktická část 

3 Modelování měřených struktur 

V rámci práce byl vytvořen program pro zběžný výpočet intenzity odražené vlny od 

vrstevnatého systému (výpočet jeho reflexních koeficientů) a to i s transversálním magneto 

– optickým jevem. Z důvodu indukované anizotropie při magneto – optickém měření je 

program realizován za využití Yehova  maticového formalismu. Počet vrstev, pro které 

program intenzitu odražené vlny počítá, je omezen pouze časem, který je pro vytvoření 

modelu potřeba, a to ve smyslu výkonnosti použitého počítače. Nutno podotknout, že 

program byl navržen speciálně pro dále popsané uspořádání měřených vzorků a nebyl 

odladěn pro jiné konfigurace, i když jejich výpočet umožňuje, mohl by podávat zkreslené 

výsledky. Program vykresluje různé typy grafů, které jsou popsány dále, ale je důležité 

zmínit, že všechny vykreslované grafy jsou pro p-polarizaci, jak dopadající vlny, tak vlny 

odražené, která je pro nás důležitá. Protože jsme však využili Yehova  maticového 

formalismu není obtížné program přepracovat i pro vykreslení jiných polarizací. 

 

3.1 Struktura programu 

Program je koncipován, jak již bylo zmíněno, pro výpočet odrazivosti (reflexních 

koeficientů) vlny od multivrstev. Zároveň obsahuje část pro přepočet úhlu dopadu 

potřebnou při použití vazebného hranolu pro různá SPR měření. Jako výsledek je po 

výpočtu zobrazen 2D graf srovnání reflexních koeficientů bez a s použitým magnetickým 

polem a může být vykreslen také 2D, respektive 3D graf intenzitního reflexního 

koeficientu zvlášť pro systém bez a v magnetickém poli, kdy 2D graf je zobrazen pro 

zadané tloušťky vrstev (pouze jedna tloušťka pro každou vrstvu) v závislosti na úhlu 

dopadu a 3D graf zobrazuje závislost reflexních koeficientů na vektorech tloušťky vrstev 

(každé vrstvě odpovídá vektor tlouštěk, přes které výpočet provádíme) a úhlu dopadu. 

Celý program byl vypracován v programu MATLAB 7.6.0 (verze R2008a) a je složen 

z řídícího programu a několika samostatných funkcí (podprogramů), které se volají. 

Podprogramy zaručují výslednou přehlednost a jednodušší orientaci. Struktura odpovídá 

postupnému výpočtu intenzitních reflexních koeficientů pro různý počet vrstev, jejich 

tloušťku a úhel dopadu. Jeho forma a vztahy byly odvozeny z Yehova 4x4 maticového 

formalismu používaného pro výpočty optických vlastností tenkovrstvých systémů. Nástin 

odvození je v následující kapitole, spolu s popisem přepočtu úhlů s použitím vazebného 
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hranolu. Celý program je umístěn v elektronické příloze. Detailní popis funkce programu 

zde uvádět nebudu, neboť je dostatečně obsažen v komentářích přímo v něm. 

 

3.2 Odvození přepočtu úhlů a Yehova 4x4 maticového formalismu 

a) Přepočet úhlů 

Pro přepočty úhlů s použitím vazebného hranolu jsme v programu použili následující 

vztahy: 

  (3.1) 

  

  (3.2)  

 

  (3.3) 

 

  (3.4) 

 

kde  je úhel na goniometru, δ je úhel hranolu, α je úhel dopadu na stěnu hranolu (braný od 

normály ke stěně hranolu), β je úhel lomu do hranolu (braný od normály ke stěně hranolu), 

 je úhel dopadu na systém vrstev z hranolu (braný od normály k jejich povrchu),  

je index lomu prostředí nad hranolem a  je index lomu hranolu (v případě konfigurace 

pro MO SPR je to SiO2). Smysl jednotlivých úhlů je patrný také z obrázku (Obr. 3.1). 

 

 

Obr. 3.1: Schéma konfigurace soustavy pro MO SPR měření (okolní prostředí je vzduch) 
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Pokud je mezi hranolem a vrstvami ještě další dielektrikum (mezivrstva, v našem 

případě BK7), které má blízký index lomu, jako materiál hranolu a tím pádem nedochází 

na tomto rozhraní pro námi uvažované úhly k totálnímu odrazu a část vlny, která se na 

tomto rozhraní odrazí je zanedbatelná, stačí nám pouze přepočítat úhly průchodu do této 

vrstvy dle vztahů: 

 

  (3.5) 

 

  (3.6) 

 

kde  je úhel průchodu do mezivrstvy (odpovídá úhlu dopadu na systém vrstev)  

a  je index lomu mezivrstvy. 

Všechny výše uvedené parametry je možno v programu nastavit, a tak můžeme systém 

modelovat pro různé použité materiály. Také můžeme nastavit, jestli systém vůbec 

obsahuje mezivrstvu nebo vazebný hranol. 

Přepočet úhlů šíření pro vrstvu n (ve vzorcích označovanou jako horní index v kulatých 

závorkách) je počítán vždy z úhlu dopadu  na soustavu vrstev dle vzorce 

 

  (3.7) 

 

Pokud soustava neobsahuje mezivrstvu je . 
 

 

b) Yehův 4x4 maticový formalismus 

Nyní nastíníme odvození Yehova maticového formalismu pro izotropní prostředí a pro 

magneticky aktivní vrstvy (s indukovanou magnetickou anizotropií) při TM konfiguraci. 

Detailní popis odvození je uveden například v [16, 17].  

Poznamenejme ještě, že v tomto odvození je orientace osy z opačná, než jak byla 

nadefinována v úvodní kapitole, indexy 1 a 3 odpovídají vlnám dopředným (šířící se v 

kladném směru osy z), 2 a 4 odpovídají vlnám zpětným (šířící se v záporném směru osy z) 

a incidentní paprsek se šíří v kladném směru osy z . Orientace osy x je rovněž otočena. 
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Orientace a uspořádání je patrné z obrázku (obr. 3.2), kde (N) značí poslední vrstvu  

a (N+1) substrát. 

 

 

Obr. 3.2: Schéma konfigurace pro odvození Yehova maticového formalismu 

 

Nejprve si napíšeme Maxwellovy rovnice pro n-tou nekonečně rozměrnou vrstvu 

(horní indexy v závorkách nad proměnnými označují, jak bylo zmíněno, číslo vrstvy). Ty 

jsou: 

 

  (3.8) 

  

  (3.9) 

  

kde  ,  je permeabilita vakua a 

 je permitivita vakua. Vlnová rovnice pro elektrické pole pak po 

dosazení z druhé rovnice přejde na tvar 

 

  (3.10) 
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Nyní hledáme řešení ve tvaru rovinné vlny 

 

  (3.11) 

 

kde  je úhlová frekvence vlny. Po dosazení a úpravě dostaneme 

 

  (3.12) 

 

kde  je komplexní amplituda elektrického pole,  je komplexní vlnový vektor 

skládající se z vlnových vektorů v jednotlivých směrech a  je již tenzorem permitivity  

(z důvodu obecně anizotropního prostředí). Poté řešíme tak, že rovnici zapíšeme 

v maticové podobě, převedeme proměnné na jednu stranu a počítáme determinant, který 

položíme roven nule, a z něj určíme vlastní polarizace, atd. Více k tomuto postupu je 

uvedeno v [16, 17]. 

Nyní na náš problém aplikujeme hraniční podmínky, jež ve výsledku můžeme vyjádřit 

v maticové formě jako 

 

  (3.13) 

 

Zde je  čtyř složkový vektor komplexních amplitud  vlastních 

polarizací, tj. 

 

  (3.14) 
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je takzvaná dynamická matice 

 

  (3.15) 

 

kde , resp.  je vlastní polarizace elektrického pole, resp. 

vlastní polarizace hustoty magnetického toku pro jednotlivé směry šíření a  je 

diagonální propagační matice 

 

  (3.16) 

 

Nyní pomocí odvozených matic zapíšeme výraz pro celkovou matici vrstev, tj.  

 

  (3.17) 

 

kde  je zmíněná celková (4x4) matice vrstev, z které můžeme vypočítat reflexní  

a transmisní koeficienty. Matici  můžeme také rozepsat jako součin  matic jednotlivých 

vrstev 

 

  (3.18) 

 

inverzní dynamické matice pro nultou vrstvu ( ) a dynamické matice pro vrstvu 

N+1 ( ). Ve výsledku tedy 

 

  (3.19) 
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Pro izotropní prostředí, kde můžeme zapsat tenzor permitivity jako 

 

  (3.20) 

 

dostáváme složky jednotlivých indexů lomu ve směru osy z odpovídající vlastním 

polarizacím 

 

  (3.21) 

 

  (3.22) 

 

kde ,  a je úhel šíření ve vrstvě, měřený od normály 

k rozhraním. Po odvození vektorů vlastních polarizací   a 

 z těchto vztahů, několika úpravách a dosazení dostáváme pro  matici  

 

 

 

a pro  matici  
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Celkovou matici systému pak dostaneme dle vztahů (3.18) a (3.19), amplitudový 

reflexní koeficient pro dopadající p-polarizaci a odraženou p-polarizaci, který nás pro SPR 

měření zajímá, je tvaru 

 

  (3.23) 

 

a odpovídající intenzitní reflexní koeficient 

 

  (3.24) 

 

Z uvedeného vyplývá, že výsledné pole můžeme rozložit na základní s- a p-polarizační 

stavy, kterým odpovídají levá horní, resp. pravá spodní část blokově diagonální matice 

soustavy. Yehův maticový formalismus se tak redukuje na 2x2 maticový formalismus pro 

výpočet reflexních a transmisních koeficientů zvlášť pro s- a p-polarizaci [12, 16]. To 

znamená, že v izotropním prostředí nedochází k interakci mezi jednotlivými polarizacemi, 

ani k žádným módovým konverzím [16]. 

 

Pro anizotropní prostředí (s indukovanou anizotropií pomocí TM pole), kde můžeme 

zapsat tenzor permitivity jako 

 

  (3.25) 

 

dostáváme složky jednotlivých indexů lomu ve směru osy z odpovídající vlastním 

polarizacím 

 

  (3.26) 

 

  (3.27) 
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  (3.28) 

 

  (3.29) 

 

kde  , , ,  je Voightův 

parametr a je úhel šíření ve vrstvě, měřený od normály. Po odvození vektorů vlastních 

polarizací   a  z těchto vztahů, několika úpravách  

a dosazení dostáváme pro  matici tvar 

 

 

 

a pro  matici 

 

 

 

Celkovou matici systému pak dostaneme dle vztahů (3.18) a (3.19), amplitudový 

reflexní koeficient pro dopadající p-polarizaci a odraženou p-polarizaci znovu popsán 

vztahem (3.23) a intenzitní reflexní koeficient vztahem (3.24). 

Z uvedeného odvození vyplývá, že pro transverzální magnetizaci a z ní plynoucí 

indukovanou anizotropii dostáváme výsledné pole, podobně jako v izotropním případě, 

rozložené na základní polarizační stavy a magnetizace se projeví pouze pro p-polarizovaný 

stav, neboť části celkové matice pro s-polarizovaný stav zůstávají shodné s vyjádřením pro 

izotropní prostředí. Rovněž bychom v tomto případě mohli výpočet redukovat na 2x2 

maticové formalismy. 
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3.3 Modelování struktury hranol – zlato – kapalný vzorek 

Model této struktury je potřebný pro návrh například optimální tloušťky zlatého filmu 

naneseného na hranol pro SPR měření vodných roztoků, nebo pro názornou ukázku 

zákonitostí, kterými se SPR měření odrazivosti v závislosti na úhlu dopadu řídí, a jak by 

měl vypadat výstup z měřícího zařízení. 

Pro model byla využita internetová databáze optických konstant materiálů [19]  

a jednotlivé parametry zadávané do programu byly (v závorkách jsou uvedeny hodnoty 

veličin, které byly zadány do programu pro model): hranol je ze skla SF10  

 a má úhel 60°, nad ním je vzduch ( ), pod ním je 

vrstva zlata, kterou bereme jako proměnnou v rozmezí od 0 do 100 nm 

, substrát je demineralizovaná voda  

rozptyl úhlů, pro které počítáme je od 0 do 90°  s krokem 0,1° a vlnová délka, pro kterou 

počítáme, a pro kterou jsou uvedeny příslušné indexy lomu je 632,8 nm. Výsledky jsou 

zobrazeny v následujících grafech (Obr. 3.3 a 3.4). Z těchto grafů vyplývá, že ideální 

tloušťka zlatého filmu pro excitaci povrchových plasmonů je v tomto uspořádání kolem  

45 nm. 

 

 

Obr. 3.3: Graf závislosti intenzitní odrazivosti na tloušťce vrstvy a úhlu dopadu záření pro 

systém hranol (SF10) - zlato - DEMI voda 
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Obr. 3.4: Závislost hodnot intenzitních reflexních koeficientů na úhlu dopadu vykreslená 

pro zadané reprezentativní tloušťky a systém hranol (SF10) - zlato - DEMI voda 

 

3.4 Modelování struktury hranol – sklo – železo – zlato – vzduch 

v magnetickém poli 

V rámci práce bylo taktéž prováděno měření vzorků v magnetickém poli a to konkrétně 

vzorků struktury hranol – imerzní kapalina – sklo – železo – zlato – vzduch bez  

a s použitím vnějšího transverzálního magnetického pole. Obrázek této struktury je uveden 

výše (obr. 3.1). Pro ověření výsledků a například návrh vzorků s lepší odezvou na 

magnetické pole byl spočítán i model této struktury. Popis odvození vztahů a podmínek 

pro použití tohoto modelu je rovněž uveden výše. Imerzní kapalina do modelu není 

započítána, neboť má stejný index lomu jako hranol (na čtyři desetinná místa).  

Počítáme tedy systém s rovnoramenným hranolem o úhlu mezi podstavou a ramenem 

45° z SiO2 (Fused Silica, ), nad nímž je vzduch , pod 

nímž je tlustá vrstva skla BK7 , vrstva železa proměnné tloušťky od  

0 do 100 nm, kterou modelujeme s krokem 0,5 nm  

, pod železem se nachází vrstva zlata proměnné tloušťky od 0 do 

100 nm, kterou modelujeme s krokem 1 nm ( , dále substrát, 

který je rovněž vzduch, rozptyl úhlů, pro které počítáme, je od 0 do 90° s krokem 0,1°  

a vlnová délka, se kterou počítáme, a pro kterou jsou uvedeny příslušné indexy lomu je 

632,8 nm.  Pro model byla opět využita internetová databáze optických konstant materiálů 
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[19], krom Voightova parametru, pro nějž byla použita hodnota uvedená v dokumentu 

zabývajícím se měřením Kerrovy rotace připravených vzorků, neboli jejich odezvy na 

jinou MO metodu měření [20].  

Výsledky jsou zobrazeny v následujících grafech (obr. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9). Nutno 

podotknout, že pro takto zadaný výpočet modelu do programu je poměr tlouštěk železa  

a zlata vždy roven , popisky jsou uvedeny pro křivky vypočtené pomocí vztahů 

platných pro izotropní prostředí (červená čára v grafu) a tloušťky uváděné v popiscích jsou 

pro vrstvu železa. Na obrázku 3.8 je zobrazen graf jednoduchého rozdílu intenzitních 

reflexních koeficientů s a bez použitého transverzálního magnetického pole pro vybrané 

tloušťky. Na obrázku 3.9 je zobrazen graf znázorňující tento rozdíl, avšak s využitím 

funkce ζ (3.27), která započítává i velikosti reflexních koeficientů pro různé úhly (přidává 

vliv velikosti těchto koeficientů k jejich rozdílu), a tedy výsledek bude nabývat největších 

hodnot (rozdíl bude dělen malým číslem) pro malé velikosti reflexních koeficientů 

(odpovídá například excitaci plasmonů). 

 

  3.27 

 

kde indexy (TM) a (iso) značí výpočet pro použité magnetické pole, resp. výpočet pro 

izotropní vrstvu a  je vybrané označení funkce. 

 

 

Obr. 3.5: Graf závislosti intenzitní odrazivosti na tloušťce vrstev a úhlu dopadu vypočtený 

pro izotropní vrstvy (měřítko tlouštěk uvedeno pro železo) 
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Obr. 3.6: Graf intenzitních odrazivostí v závislosti na úhlu dopadu, pro vybrané tloušťky 

vrstev a při TM poli (modrá) a bez něj (červená) 

 

 

Obr. 3.7: Graf rozdílu intenzitních odrazivostí v závislosti na úhlu dopadu a tloušťce vrstev 

v TM poli a bez něj (  
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Obr. 3.8: Graf rozdílu intenzitních odrazivostí v závislosti na úhlu dopadu pro vybrané 

tloušťky vrstev 

 

 

Obr. 3.9: Graf rozdílu intenzitních odrazivostí vypočtených dle funkce ζ v závislosti na 

úhlu dopadu pro vybrané tloušťky vrstev 

 

Z obrázků je dobře patrné, že největších rozdílů budeme dosahovat pro velkou tloušťku 

vrstvy železa, ale se zvětšováním tloušťky nám mizí efekt SPR. Proto je třeba při návrhu 

vzorků dosáhnout určitého kompromisu mezi rozdílem reflexních koeficientů a tloušťkou 
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vrstvy, aby nám ještě docházelo k excitaci povrchových plasmonů. Podrobněji se rozborem 

grafů zabývat nebudeme, jen ještě podotkněme, že pro optimální návrh by bylo třeba 

namodelovat grafy závislosti odrazivosti a rozdílu odrazivostí s TM polem a bez něj, na 

tloušťce železa a tloušťce zlata, a to pro každý vhodný úhel a najít maxima, jak pro 

excitaci plasmonů, tak pro rozdíl odrazivostí. Tato maxima by se pak porovnala a dospělo 

by se ke kompromisu, dle kterého by se nechaly vyrobit vzorky, na nichž by se měřením 

potvrdil výsledek. 

 

 

4 Experimentální vybavení a měřené vzorky 

Hlavní náplní práce bylo pomocí SPR změřit a vyhodnotit dva typy vzorků. Jeden typ 

vzorků byly vodné roztoky a druhé magneticky aktivní vrstvy železa pokryté zlatem 

naprášené na skleněném nosiči. To se provádělo dvěma různými přístroji, které dovolují 

excitaci povrchových plasmonů. V následující kapitole probereme toto k měření používané 

experimentální zařízení a jeho specifikaci, stejně tak jako specifikaci jednotlivých vzorků. 

 

4.1 Popis základních použitých součástek 

Popis součástek, u kterých bylo vhodné dále popsat princip jejich činnosti, a na nichž 

měření výrazně závisí, je uveden v seznamu níže. Dalšími součástkami například byly 

optická zrcadla, depolarizátory, kabeláž, laboratorní stoly, prostředky na očišťování a práci 

se vzorky, elektronické měřící a řídící prvky, atd. U posledních dvou jmenovaných se 

jedná o prvky, které nebudeme dále podrobně popisovat a to z toho důvodu, že jejich 

rozbor by obsahově v některých případech stačil na samostatnou práci. Jednotlivá zařízení 

však samozřejmě dále uvedeme a vypíšeme jejich, pro nás potřebné parametry, v sekci 

věnované měřícím soustavám. 

 

a) Laser 

Laser funguje na principu stimulované emise záření, jak je popsáno například v [3]. 

Námi používané lasery jsou Helium – Neonové s vlnovou délkou 632,8 nm, a patří tedy do 

skupiny plynových laserů, které excitují záření viditelné vlnové délky. 
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b) Glan – Thompsonův hranol  

Je zobrazen na obrázku (obr. 4.1) a jde o pravoúhlý hranol vyrobený z Islandského 

vápence (anizotropní materiál), který je úhlopříčně rozříznut na dvě části (pod úhlem ) 

podél hlavní optické osy (ta na obrázku míří ve směru do papíru a je označena tečkou 

v obou spojovaných hranolech) a poté znovu spojen k sobě kanadským balzámem. Při 

průchodu nepolarizovaného světla hranolem dochází k dvojlomu a při následném šíření se 

oba paprsky šíří stejným směrem, ale různými rychlostmi (paprsky mají v prostředí odlišný 

index lomu). Po dopadu na rozhraní spojující krystaly se řádný paprsek odrazí (úhel θ)  

a mimořádný projde rozhraním beze změny až na druhou stranu (přesněji s mírným 

stranovým posunutím oproti dopadajícímu paprsku). Mimořádný paprsek je po průchodu 

hranolem lineárně polarizován ve směru totožném s hlavní osou řezu krystalu. 

 

 

Obr. 4.1: Glan – Thompsonův hranol  

 

c) CCD detektor 

CCD (z angl. Charge – Coupled Device) jsou elektronické snímací prvky, které se dnes 

využívají v mnoha aplikacích. Základní konstrukcí je vrstva polovodiče, na které je vrstva 

izolantu (SiO2) a ta je spojena s elektrodami. Po dopadu fotonu na polovodičovou vrstvu je 

za pomoci fotoefektu vybuzen elektron do excitovaného stavu a může se podílet na vedení 

proudu v polovodiči. Pokud na danou elektrodu přivedeme kladné napětí, elektron se začne 

pohybovat směrem k této elektrodě, ale díky vrstvě izolantu nemůže být odveden 

elektrodou pryč. Pokud je takovýchto elektrod na vrstvu izolantu upevněno mnoho, jsou 

umístěny v definovaných vzdálenostech a přivedeme na ně hodinový signál (postupně 

zvyšujeme napětí na další elektrodě a snižujeme napětí na elektrodě původní), tak se 

elektrony začnou posouvat směrem k další a další elektrodě. Pokud na stranu pohybu 

(k polovodičové vrstvě) připojíme výstupní zesilovač a známe frekvenci hodinového 

signálu, tak můžeme z proudu detekovaného zesilovačem a času, v kterém byl detekován, 
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složit obraz intenzity dopadajícího světla na CCD prvek (intenzity záření dopadajícího na 

místa umístění jednotlivých elektrod) [21]. 

 

d) Dělič svazku 

Tím je v našem případě nejběžněji v optice používaný čtvercový hranol složený ze 

dvou trojúhelníkových rovnoramenných pravoúhlých hranolů, vyrobených z izotropního 

materiálu (např. SiO2), které jsou k sobě slepeny Kanadským balzámem. Vzdálenost mezi 

jednotlivými hranoly (tloušťka vrstvy balzámu) je specifická pro danou vlnovou délku  

a volí se tak, aby právě polovina intenzity záření prošla děličem a druhá polovina se 

odrazila z důvodu vnitřní totální reflexe (Obr. 4.2). 

 

 

 

Obr. 4.2: Dělič svazku 

 

e) Hranoly 

První hranol pro měření kapalných vzorků je vyroben se skla SF10 a má všechny úhly 

rovny 60°. Na jeho spodní straně je napařena vrstva zlata o tloušťce 44 nm. 

Druhý hranol je vyroben z amorfního SiO2 (Fused silica) a jedná se o dále 

neupravovaný hranol o vrcholovém úhlu 90° a zbylých dvou úhlech velikosti 45°. Spolu 

s tímto hranolem byla používána imerzní kapalina, jejíž index lomu odpovídá indexu lomu 

SiO2 (amorfního) na čtyři desetinná místa. 

 

4.2 Podmínky měření 

Všechna měření byla prováděna v laboratořích za atmosférického tlaku, teploty mezi 

20° a 23 °C a na optických stolech, které velkou měrou zabraňují otřesům při měření  

a možným nežádoucím vlivům.  
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Při měření kapalných vzorků se mohlo stát, že kapalina byla pod větším tlakem, než 

atmosférickým z důvodu vstřikování vzorků injekční stříkačkou, která zůstávala na místě 

po dobu měření. Ovšem tlak takto vzniklý by neměl znatelně ovlivňovat měření. To by 

samozřejmě neplatilo, kdybychom tímto způsobem měřili plyny. 

Teplota vzorku nebyla během měření kontrolována a tak při dopadu záření na vzorek 

mohlo docházet k zahřívání. Tímto problémem, jeho působením na měřený vzorek a na 

samotné výsledky měření, jsem se však nezabýval, a pro námi měřené typy vzorků, 

uspořádání soustavy a intenzitu laseru jsem jej považoval za zanedbatelný. 

 

4.3 Měřící soustavy 

Měření za pomoci excitace povrchových plasmonů bylo prováděno na dvou 

experimentálních sestavách. První byla sestavena pro měření kapalných a plynných vzorků 

a její základ tvořil přestavěný elipsometr Gaertner L119. Druhá sestava sloužila k měření 

magnetických vlastností tenkých vrstev a její základ tvořil Multiscop německé firmy 

OPTREL. Dále budou tyto sestavy detailněji popsány. 

 

4.3.1 Soustava pro měření kapalných a plynných vzorků (Gaertner L119) 

Jak bylo uvedeno výše, základ této sestavy tvoří elipsometr Gaertner L119, který byl 

původně zautomatizován pro elipsometrická měření a následně přestavěn na přístroj 

umožňující měření kapalných vzorků za použití metody excitace povrchových plasmonů. 

Schéma rozložení prvků měřícího zařízení je zobrazeno na obrázku (obr. 4.3).  

 

 

Obr. 4.3: Schéma experimentální sestavy použité pro měření kapalných vzorků 
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Jako zdroj světla byl použit He-Ne laser Hugens 3222H-PC vyzařující na vlnové délce 

632,8 nm. Jako polarizátor slouží Glan – Thompsonův hranol se vstupní aperturou cca 2x2 

cm. Součásti aparatury je i depolarizátor umístěný za laserem z toho důvodu, aby dále 

procházející světlo nemělo preferovanou polarizaci, dále zrcadlo, které je zde pouze 

z důvodu velikosti optického stolu, neboť zařízení by se na něj nedalo umístit v jedné řadě, 

CCD detektory sloužící k porovnání a detekci signálu a dělič svazku (SiO2) sloužící  

k rovnoměrnému rozdělení záření do referenčního detektoru a měřícího detektoru. 

Krokové motory, které slouží k otáčení stojanu se vzorkem, jsou řízeny kontrolery 

Microcon M1486B a jsou vybaveny velkým množstvím zpracovatelných povelů řízení, 

jako je např. plynulé řízení rychlosti nebo dělení kroku – mikrokrokování. Kontrolery jsou 

osazeny na deskách CD30M, které dále obsahují také výkonný zesilovač s pulzní regulací 

a možností mikrokrokování. Desky jsou spojeny s PC pomocí sériového rozhraní RS232. 

Celá měřící soustava je řízená z PC pomocí programu napsaného ve vývojovém prostředí 

Lab Windows/CVI, National Instruments Inc. v programovacím jazyku C doc. Dr. Ing. 

Michalem Lesňákem. 

Pro měření byl ve stojanu pomocí přítlačného raménka (obr. 4.4) připevněn 60° hranol 

z materiálu SF10 pokrytý ze spodní strany zlatou vrstvou tloušťky 44nm. Hranol dosedal 

na měřící celu zkonstruovanou na VŠB-TU Ostrava sestávající z hliníkové komůrky, 

připojených trubiček a hadiček pro přívod vzorku a gumového těsnění (obr. 4.5). Z toho 

vyplývá, že pro měření byla použita Kretschmann – Raetherova konfigurace (obvykle 

označována pouze jako Kretschmannova) pro excitaci povrchových plasmonů. 

 

 

Obr. 4.4: Stojan s přítlačným mechanismem, hranolem a celou, umístěný na krokovém 

motoru 
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Obr. 4.5: Cela použitá pro kapalné vzorky (gumové těsnění bylo přitlačeno na hranol) 

 

4.3.2 Soustava pro měření transversálního magneto – optického efektu na tenkých 

vrstvách (Multiscop OPTREL) 

Základem této měřící soustavy je multiscop německé firmy OPTREL. Tento přístroj je 

spojen s počítačem a řízen softwarem dodávaným výrobcem. Samotný přístroj umožňuje 

mnoho modifikací, které pro něj firma nabízí, jako je například úprava pro elipsometrická 

měření (nulovací elipsometrie), nebo nyní vyvíjená úprava na skenovací elipsometrii. 

K přístroji je místo originálního stojanu pro vzorek připevněn stojan vyrobený na VŠB-TU 

Ostrava, který umožňuje měření transverzálního magneto – optického surface plasmon 

efektu (angl. magneto – optic surface plasmon effect). Stojan je vyroben z magneticky 

měkkého železa (arema), jeho součástí jsou dvě cívky napájené ze zdroje stejnosměrného 

napětí (max , maximální ), které v prostoru mezi 

sebou, jak již bylo uvedeno, vytvářejí transversální magnetické pole vzhledem 

k vodorovně umístěnému vzorku a rovině dopadu kolmé na směr magnetického pole. 

Zařízení je částečně zobrazeno na obrázku (obr. 4.6). Pro měření používáme Ottovu 

konfiguraci pro ATR a mezi hranolem a vzorkem je umístěna imerzní kapalina o indexu 

lomu, který je téměř totožný s indexem lomu hranolu. 
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Obr. 4.6: Soustava na měření transversálního magneto – optického surface plasmon 

efektu (část soustavy) [22] 

 

4.4 Měřené vzorky 

4.4.1 Kapalné 

Tyto vzorky obsahovaly demineralizovanou vodu, vodné roztoky NaCl, ethanolu  

a kyseliny octové o hmotnostních koncentracích 1 %, 5 % a 10 % a suspenzi fullerenů C60 

o průměru 54 nm a hmotnostní koncentraci 30 %. Roztoky a suspenze byly připraveny 

v DEMI vodě. 

Materiálové charakteristiky použitých materiálů pro vlnovou délku 632,8 nm jsou [19]:  

 

 Sklo (hranol)  ,  

 Au    

 DEMI voda . 

 

4.4.2 Tenké vrstvy 

Tyto vzorky byly připraveny v depozičním zařízení LeyboldHeraeus Z550  

a obsahovaly čtyři sady vždy po čtyřech kusech. Všechny byly připraveny na skle BK7  

o tloušťce 1,1 mm a v pro aplikovaný elektromagnet vhodné šířce a délce 10x80 mm a to 

naprášením vrstvy železa a následně zlata. Skla byla očištěna v alkoholu a následně 

založena do komory depozičního zařízení, kde bylo vytvořeno vakuum o hodnotě  

. Byla poté tři minuty čištěna v argonové plazmě o tlaku 0,3 Pa a výkonu 150 

W. Následovala depozice železa při tlaku 0,2 Pa a výkonu 150 W a nakonec bez přerušení 

bylo deponováno zlato při stejném tlaku a výkonu 75W. Celá depozice probíhala 
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v oscilačním režimu u obou materiálů tak, aby při každém průchodu pod terčem bylo 

naneseno přesně 0,5 nm. Při depozici Fe – Au systému byly použity zkušenosti z výroby 

rentgenové optiky, která musí být deponována s přesností 0,2 nm, aby byla funkční [22]. 

Jednotlivé sady byly vybrány dle teoretického modelu a jejich parametry byly: 

 

1) 7 nm železa a 31,5 nm zlata, 

2) 12,5 nm železa a 6,5 nm zlata, 

3) 11 nm železa a 11 nm zlata, 

4) 4,5 nm železa a 39,5 nm zlata. 

 

 

Materiálové charakteristiky použitých materiálů pro vlnovou délku 632,8 nm jsou [19]:  

 

 Sklo (hranol) , 

 Sklo (vzorek) , 

 Fe   , 

 Au   , 

 

kde ε je komplexní permitivita, Q je Voightův parametr [20] a index lomu vzduchu 

(okolního prostředí) jsme pro zjednodušení zvolili roven 1. 

 

 

5 Výsledky měření 

5.1 Výsledky měření kapalných vzorků (Gaertner L119) 

Měření kapalných vzorků probíhalo na uvedené aparatuře a vzorcích v rozmezí 

několika dní. Celková naměřená data jsou umístěna v elektronické příloze a grafy pro 

většinu měření jsou uvedena v textové příloze (příloha B). Nyní shrneme pouze některé 

výsledné závislosti a hodnoty, pro důkaz funkčnosti použité metody. 

Postup práce byl následující. Nejprve byla změřena demineralizovaná voda (DEMI 

voda), která sloužila jako referenční vzorek pro jednotlivá měření. Poté byly po jednom 

aplikovány vzorky, proměřeny jejich závislosti relativní intenzitní odrazivosti v porovnání 

s intenzitou záření dopadající na referenční detektor (2x) a následně byla cela vždy 

propláchnuta demineralizovanou vodou a nakonec byl aplikován další vzorek. 
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Dobrých výsledků se podařilo dosáhnout u roztoků NaCl, kdy se úhel odpovídající 

minimu v odrazivosti zřetelně a v dobře rozlišitelných krocích posouval se zvyšující se 

koncentrací. Tento posun může být po přepočtu například použit k měření indexu lomu 

roztoku NaCl nebo jeho koncentrace. Reprezentativní naměřená a zpracovaná data jsou 

zobrazena v grafech (obr. 5.1, 5.2). Aproximace v úhlech blízkých minimu byla prováděna 

metodou nejmenších čtverců s využitím polynomu čtvrtého stupně a pro 40 hodnot na 

každou stranu od minimální naměřené intenzity. 

 

 

Obr. 5.1: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků NaCl  

o několika koncentracích 

 

 

Obr. 5.2: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků NaCl  

o několika koncentracích – detail minima 
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U ostatních měřených vzorků se nepodařilo dosáhnout takovéto jednoduché  

a předpokládané závislosti, buď už z důvodu zanesení cely, nebo nedostatečné interakce 

s rozhraním generujícím povrchové plasmony. Při první aplikaci vzorku roztoku fullerenů 

C 60 byla patrná jistá chemická interakce v cele, která s postupujícím časem měření 

zanikala, pro další měření se již neprojevila, a proto jsme ji nadále považovali za 

skončenou. Po odstranění vzorku a zkontrolování hranolu jsme zjistili, že na povrchu zlata 

byla vykrystalizována buď vrstva NaCl, nebo kyseliny octové, jenž mohla být příčinou této 

chemické reakce s fullereny. Hranol byl následně očištěn a roztok fullerenů proměřen 

znovu. Při dalším měření jsme žádnou podobnou interakci nezaznamenali, avšak předešlou 

anomálii (reakci) můžeme považovat za důkaz možnosti sledování chemických interakcí 

pomocí SPR. 

Následuje tabulka (tab. 5.1) výsledků pro jednotlivé vzorky, která obsahuje 

z naměřených hodnot vypočtené úhly minima a rozdíly těchto úhlů vzhledem k příslušné 

referenční demineralizované vodě. 
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Tab. 5.1: Výsledky měření kapalných vzorků 

vzorek číslo měření 
koncentrace příměsi  

[hm %] 

minimum (θ)  

[°] 

Δθ 

[°] 

Měřeno bez čištění hranolu - pouze s propláchnutím cely 

DEMI voda 1 - 61,76727 - 

NaCl 

1 

1 % 62,12001 0,35274 

5 % 62,63867 0,87140 

10 % 63,56666 1,79939 

2 

1 % 62,19238 0,42510 

5 % 62,63819 0,87092 

10 % 63,51971 1,75243 

Ethanol 

1 

1 % 61,98252 0,21525 

5 % 62,04603 0,27876 

10 % 62,08507 0,31780 

2 

1 % 62,05796 0,29069 

5 % 62,10926 0,34199 

10 % 62,27005 0,50278 

Voda 
1 

- 
62,01563 0,24836 

2 62,16631 0,39904 

Kyselina octová 

1 

1 % 62,64147 0,87420 

5 % 61,90906 0,14178 

10 % 62,12006 0,35279 

2 

1 % 62,44186 0,67459 

5 % 61,87199 0,10472 

10 % 62,11826 0,35099 

DEMI voda 
2 

- 
62,24731 0,48004 

3 62,15651 0,38924 

Kyselina octová 2 

1 

1 % 62,12713 0,35986 

5 % 62,28537 0,51810 

10 % 62,54989 0,78262 

2 

1 % 62,06889 0,30162 

5 % 62,27173 0,50446 

10 % 62,47541 0,70814 

DEMI voda C 60 

1 

- 

62,19880 - 

2 62,02663 -0,17217 

3 62,08989 -0,10891 

C 60 

1 

30 % 

62,41489 0,21609 

2 62,45540 0,25660 

3 62,45293 0,25413 

DEMI voda C 60 4 - 62,40261 0,20381 

S vyčištěným hranolem a propláchnutou celou 

DEMI voda C60 
1 

- 
60,31074 - 

2 59,81112 -0,49962 

C60 1 30 % 60,28981 -0,02092 

DEMI voda C60 4 - 60,19298 -0,11775 
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Z výsledků lze konstatovat, že se nám podařilo prokázat závislost tvaru měřené 

rezonanční křivky na vlastnostech roztoků. Stále však zůstává nezodpovězená otázka 

přesnosti měření, kdy pro většinu vzorků nebyla dostatečná pro adekvátní porovnání 

s tabelovanými hodnotami. 

 

5.2 Výsledky měření transverzálního magneto – optického SP efektu 

(OPTREL Multiscop) 

Měření magneto – optického SP efektu pro uvedené vzorky a aparaturu bylo prováděno 

znovu v rozmezí několika dní. Celková naměřená data spolu s vybranými grafy jsou 

uvedena v elektronické příloze a grafy pro vybraná měření obsahuje taktéž odpovídající 

část přílohy B. Nyní pro názornost shrneme některé výsledné závislosti a změřené hodnoty. 

Postup práce byl následující. Nejprve byl na skleněnou vrstvu tvořící jednu stranu 

vzorku aplikován imerzní roztok, ve formě malé kapky, a následně položen hranol. Takto 

připravený vzorek se umístil do stojanu mezi cívky tvořící při zapnutí magnetické pole  

a pokračovalo se měřením. Poté byl vzorek vyjmut, hranol sundán a použit pro měření 

dalšího vzorku. Měření se provádělo jak bez použití magnetického pole, tak pro jeho různé 

velikosti až do hodnoty magnetické indukce . V průběhu měření byla patrná 

změna v odrazivosti při použití magnetického pole. Tato změna je pro první měření 

prvního vzorku první sady vykreslena v následujících grafech (obr. 5.3, 5.4, 5.5). Svislá 

osa detekované intenzity nemá uvedeny jednotky, neboť pro měření bylo použito různých 

zesílení CCD detektoru a intenzita při přímém průchodu do detektoru nebyla změřena. 

Tato skutečnost nám nevadí při vyhodnocování úhlových závislostí, ale je nutno ji brát 

v potaz při vyhodnocování rozdílů intenzit pro použité TM pole a bez něj. Její vliv by 

odstranilo vyhodnocení pomocí vzorce ζ, který byl použit při modelování měřených 

struktur, ale jeho použití je však omezeno zašuměním měřeného signálu. Aproximace 

v úhlech blízkých minimu byla prováděna metodou nejmenších čtverců s využitím 

polynomu čtvrtého stupně a pro 40 hodnot na každou stranu od minimální naměřené 

intenzity.  
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Obr. 5.3: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 s + a – 

magnetickým polem  

 

 

Obr. 5.4: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 – detail 

minima  (červená),  (modrá),  (zelená) a  
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Obr. 5.5: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 – detail 

rozdílu (fialová a tyrkysová) a  (žlutá) 

 

Všimněme si, že největších rozdílů s aktivním a bez aktivního magnetického pole není 

dosáhnuto pro úhel minima SPR, ale přibližně pro část křivky, kde je propad v odrazivosti 

nejrychlejší (nejstrmější část křivky). Graf rozdílu, i když je zatížen velkým šumem, má 

podobnost s průběhem modelovaným pomocí Yehova maticového formalismu s využitím 

Voightova parametru pro popis struktury po vložení magnetického pole. Také je patrné, že 

aktivní magnetické pole jak v jednom, tak v druhém směru posunuje pro tento vzorek úhel 

minima vždy na stejnou stranu. 

Číselné hodnoty pro porovnatelná měření tří vzorků první sady jsou uvedeny v tabulce 

(tab. 5.2), kde je uveden jak rozdíl v úhlu minima s a bez použití příslušného magnetického 

pole, tak rozdíl při použití stejného magnetického pole opačných orientací. 
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Tab. 5.2: Výsledky měření vzorku 1 pro magneto – optický SP efekt 

vzorek měření označení měření 
B  

[mT] 

minimum (θ) 

[°] 

Δθ bez a 

s použitím 

mag. indukce 

[°] 

Δθ pro opačný 

smysl mag. 

indukce  

[°] 

1.1 

1 

1_57 - 47,69489 - - 

1_58 302 47,71611 -0,02122 
0,00457 

1_60 -302 47,72068 -0,02579 

2 

1_57 - 47,69489 - - 

1_59 302 47,71433 -0,01944 
0,00368 

1_62 -302 47,71801 -0,02312 

1.3 

1 

3_02 - 47,68048 - - 

3_10 302 47,69760 -0,01712 
0,01453 

3_12 -302 47,71213 -0,03165 

2 

3_06 - 47,68474 - - 

3_14 302 47,69874 -0,01401 
0,01702 

3_16 -302 47,71577 -0,03103 

3 

3_09 - 47,68680 - - 

3_19 302 47,70266 -0,01585 
0,01626 

3_21 -302 47,71891 -0,03211 

1.4 

1 

4_03 - 47,33983 - - 

4_10 302 47,36707 -0,02723 
0,00934 

4_12 -302 47,37641 -0,03657 

2 

4_06 - 47,34137 - - 

4_14 302 47,36850 -0,02713 
0,01072 

4_16 -302 47,37922 -0,03785 

3 

4_09 - 47,34745 - - 

4_18 302 47,37898 -0,03152 
0,00678 

4_20 -302 47,38575 -0,03830 

 

Jak bylo zmíněno výše, celkové výsledky pro všechny měřené vzorky a pro další 

velikosti použité magnetické indukce jsou uvedeny buď v příloze (příloha B), nebo 

v elektronické příloze.  

Z grafů v příloze je patrné, že průběh závislosti velmi závisí na tloušťce vrstev, a že 

vnější magnetické pole se projeví u každého vzorku rozdílně. Nejvíce se projevilo u vzorku 

číslo čtyři, který obsahoval nejtenčí vrstvu feromagnetika a nejtlustší vrstvu zlata. 
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IV Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo měření parametrů kapalných a magneticky 

aktivních vzorků (tenkých vrstev) za pomoci excitace povrchových plasmonů (SPR). 

V provedených měřeních se mi v závislosti na změnách parametrů vzorků (index lomu, 

tloušťka, umístění v magnetickém poli) podařilo najít posun v úhlu, který odpovídá 

excitaci povrchových plasmonů, respektive rozdíl v intenzitě odraženého záření 

v příslušných závislostech odrazivosti na úhlu dopadu (rezonančních křivkách).  

Pro měření kapalných vzorků byl použit přestavený elipsometr  Gaertner L119. 

Podařilo se mi ověřit závislost měřené rezonanční křivky na rozdílných koncentracích 

roztoků NaCl, ethanolu a kys. octové, což se ovšem nepodařilo v případě mnou použitého 

roztoku fullerenů C 60. Bližší popis výsledků měření je uveden v podkapitole 5.1. 

Pro MO SPR měření magneticky aktivních tenkých vrstev bylo použito upravené 

zařízení s názvem Multiscop německé firmy OPTREL. Výsledky dokazují závislost 

rezonančních křivek na magnetickém poli a tedy možnosti jeho využití jako senzoru 

magnetického pole na optickém principu, nebo pro zkoumání magneto – optických jevů. 

Bližší popis výsledků měření je uveden v podkapitole 5.2. 

SPR měření kapalných vzorků a biologických roztoků je již běžnou praxí a existuje 

mnoho sofistikovaných zařízení, které na základě tohoto jevu fungují a to s velkou 

přesností a spolehlivostí. MO SPR měření a jeho využití jako senzoru magnetického pole 

na magneto – optickém principu je stále ve fázi vývoje a v práci uvedená měření tenkých 

vrstev by k němu měla přispět. 

 

Můj osobní přínos k bakalářské práci je shrnut v následujících bodech: 

 

1) Změření SPR rezonančních křivek pro kapalné vzorky, jejich popis  

a zpracování (podkapitola 5.1). 

2) Změření SPR rezonančních křivek pro magneticky aktivní soustavy tenkých 

vrstev s využitím TM pole, jejich popis a zpracování (podkapitola 5.2). 

3) Vytvoření programu pro modelování použitých soustav umožňujících SPR  

a MO SPR měření s využitím vazebného hranolu (kapitola 3). 

 

Do budoucna plánuji pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu 

Nanotechnologie. V rámci diplomové práce bych rád pokračoval v problematice SPR 

měření a věnoval se mimo jiné problematice SPR senzorů magnetického pole. 
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Přílohy 

A Modely struktur 

Modely byly prováděny na teoretickém základě popsaném v Kapitole 3 bakalářské 

práce a pomocí programu, který je s popisky uveden v elektronické příloze, jeho princip 

činnosti je popsán dále a rovněž jej lze pochopit z rozsáhlých komentářů, které obsahuje. 

Program je napsán pomocí softwaru MATLAB 7.6.0 (verze R2008a). Nutno podotknout, 

že program byl navržen speciálně pro uvedené uspořádání vzorků a nebyl odladěn pro jiné 

konfigurace, i když jejich výpočet umožňuje, mohl by podávat zkreslené výsledky. Modely 

byly spočítány pro čtyři struktury použité pro MO SPR měření v bakalářské práci. Model 

struktury pro měření kapalných vzorků je uveden dříve v práci. 

 

A.1 Princip práce programu 

Do programu se nejprve zadají vlastnosti soustavy. Ty jsou předdefinovány na hodnoty 

uvedené v práci pro MO SPR soustavu (obr. 3.1). Poté program pomocí funkce Soustava 

vypočte nejprve reflexní koeficienty pro izotropní prostředí a poté pro prostředí 

s indukovanou anizotropií (se zadaným Voightovým parametrem). Následuje výpočet 

rozdílu reflexních koeficientů a jejich rozdílu vyjádřeného pomocí 

funkce ζ. Nakonec se zavolá funkce Vykreslení, která vykreslí možné, námi v úvodu 

zadané grafy. Funkce Soustava je nejsložitější z uvedených funkcí a sama obsahuje odkazy 

na další podprogramy. Její kompletní popis uvádět nebudu, ale zjednodušeně vypočte 

 matici pro všechny vrstvy n za konstantního úhlu dopadu záření a tloušťky vrstev, poté 

provede výpočet přes všechny zadané proměnné tloušťky vrstev při konstantním úhlu 

dopadu a nakonec pro všechny úhly dopadu. Tento postup odpovídá třem vnořeným 

cyklům funkce Soustava. Program rovněž obsahuje podprogram pro odstranění hodnot, 

které při výpočtu vyjdou menší, než počítačové epsilon (určitá limitní míra přesnosti 

hodnot, které ukládáme do počítače) a zabraňuje tím kumulacím chyb. 
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A.2 Modely měřených struktur 

Modely jsou provedeny pro stejné materiálové parametry, jaké byly uvedeny dříve 

v práci. Pro přehlednost je nyní znovu shrnu pro vlnovou délku 632,8 nm [19]:  

 

 Sklo (hranol) , 

 Sklo (vzorek) , 

 Fe   , 

 Au   , 

 

kde ε je komplexní permitivita, Q je Voightův parametr dle [20] a index lomu vzduchu 

(okolí soustavy) jsme pro zjednodušení brali roven 1. 

Vrstvy, pro které byl spočítán model, mají tloušťky železa a zlata: 

 

1) 7 nm železa a 31,5 nm zlata, 

2) 12,5 nm železa a 6,5 nm zlata, 

3) 11 nm železa a 11 nm zlata, 

4) 4,5 nm železa a 39,5 nm zlata. 

 

A.2.1 Vzorek 1 

 

Obr. A. 1: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 1  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole 
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Obr. A. 2: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 1  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole – detail minima 

 

 

Obr. A. 3: Rozdíl intenzitních odrazivostí  v závislosti na úhlu dopadu 

pro vzorek 1 
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Obr. A. 4: Rozdíl intenzitních odrazivostí vypočtených dle v grafu uvedené funkce ζ 

v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 1 

 

A.2.2 Vzorek 2 

 

Obr. A. 5: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 2  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole 
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Obr. A. 6: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 2  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole – detail minima 

 

 

Obr. A. 7: Rozdíl intenzitních odrazivostí  v závislosti na úhlu dopadu 

pro vzorek 2 

 



76 

 

 

Obr. A. 8: Rozdíl intenzitních odrazivostí vypočtených dle v grafu uvedené funkce ζ 

v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 2 

 

A.2.3 Vzorek 3 

 

Obr. A. 9: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 3  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole 
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Obr. A. 10: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 3  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole – detail minima 

 

 

Obr. A. 11: Rozdíl intenzitních odrazivostí  v závislosti na úhlu dopadu 

pro vzorek 3 
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Obr. A. 12: Rozdíl intenzitních odrazivostí vypočtených dle v grafu uvedené funkce ζ 

v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 3 

 

A.2.4 Vzorek 4 

 

Obr. A. 13: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 4  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole 
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Obr. A. 14: Intenzitní reflexní koeficienty v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 4  

s (modrá) a bez (červená) použití vnějšího TM pole – detail minima 

 

 

Obr. A. 15: Rozdíl intenzitních odrazivostí  v závislosti na úhlu dopadu 

pro vzorek 4 
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Obr. A. 16: Rozdíl intenzitních odrazivostí vypočtených dle v grafu uvedené funkce ζ 

v závislosti na úhlu dopadu pro vzorek 4 

 

 

B Zpracované výsledky měření 

V této části jsou uvedeny výsledky měření kapalných vzorků a vzorků tenkých vrstev, 

umožňující MO SPR měření, pro všechny měřené vzorky, ale ne pro všechna jejich měření 

z důvodu velkého množství dat a pro dosáhnutí lepší přehlednosti. Naměřená data pro 

všechna měření jsou umístěna v elektronické příloze. 

 

B.1 Měření kapalných vzorků 

V případě kapalných vzorků jsou výsledné grafy uvedeny převážně pro lichá měření. 

Jsou znázorněny, jak celkové grafy, tak grafy zvětšené pro úhly v okolí minima 

odrazivosti. Určený úhel minima vycházející z aproximace zmíněné v hlavní textové části 

je označen svislicí a popsán v legendě. Stejně tak jsou zde popsány naměřená data a jejich 

aproximace (tučná čára). Množství dat na jeden graf není nijak velké, jak by se mohlo na 

první pohled zdát z legendy, neboť v důsledku výše uvedeného členění odpovídají tři řádky 

v ní jednomu vzorku. 
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Obr. B. 1: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků NaCl o několika 

koncentracích 

 

 

Obr. B. 2: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků NaCl o několika 

koncentracích – detail minima 
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Obr. B. 3: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků ethanolu  

o několika koncentracích 

 

 

Obr. B. 4: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků ethanolu  

o několika koncentracích – detail minima 
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Obr. B. 5: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků kyseliny octové 

o několika koncentracích 

 

 

Obr. B. 6: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků kyseliny octové 

o několika koncentracích – detail minima 
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Obr. B. 7: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků druhého měření 

kyseliny octové o několika koncentracích 

 

 

Obr. B. 8: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků druhého měření 

kyseliny octové o několika koncentracích – detail minima 



85 

 

 

Obr. B. 9: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků fullerenů C 60 

 

 

Obr. B. 10: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků fullerenů C 60 

– detail minima 
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Obr. B. 11: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků fullerenů C 60 

po vyčištění hranolu 

 

 

Obr. B. 12: Graf naměřených dat pro úhlovou závislost odrazivosti roztoků fullerenů C 60 

po vyčištění hranolu – detail minima 
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B.2 Magneto – optické SPR měření vzorků 

V případě grafů pro magneticky aktivní vrstvy je vybráno vždy jedno měření s a bez 

využití maximálního magnetického pole v obou směrech pro jeden vzorek z každé sady. U 

vzorků 2 a 3 není zobrazen graf minima, neboť jsme jej nepozorovali pro námi měřený 

rozsah úhlů, ale je místo něj zobrazen detail vybrané části grafu. 

Z grafů je patrné, že průběh závislosti velmi závisí na tloušťce vrstev a že vnější 

magnetické pole se projeví u každého vzorku rozdílně. Nejvíce se projevilo u vzorku číslo 

čtyři, který obsahoval nejtenčí vrstvu feromagnetika a nejtlustší vrstvu zlata. 

 

B.2.1 Vzorek 1 

 

Obr. B.13: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 s + a – 

magnetickým polem  
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Obr. B.14: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 – detail 

minima  (červená),  (modrá),  (zelená) a  

 

 

Obr. B.15: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 1.1 – detail 

rozdílu (fialová a tyrkysová) a  (žlutá) 
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B.2.2 Vzorek 2 

 

Obr. B.16: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 2.1 s + a – 

magnetickým polem  

 

 

Obr. B.17: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 2.1 – detail 

rozmezí úhlů  (červená),  (modrá),  (zelená) a  
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Obr. B.18: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 2.1 – detail 

rozdílu (fialová a tyrkysová) a  (žlutá) 

 

B.2.3 Vzorek 3 

 

Obr. B.19: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 3.1 s + a – 

magnetickým polem  
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Obr. B.20: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 3.1 – detail 

rozmezí úhlů  (červená),  (modrá),  (zelená) a  

 

 

Obr. B.21: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 3.1 – detail 

rozdílu (fialová a tyrkysová) a  (žlutá) 
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B.2.4 Vzorek 4 

 

Obr. B.22: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 4.1 s + a – 

magnetickým polem  

 

Obr. B.23: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 4.1 – detail 

minima  (červená),  (modrá),  (zelená) a  
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Obr. B.24: Graf naměřených a zpracovaných hodnot pro MO SP efekt vzorku 4.1 – detail 

rozdílu (fialová a tyrkysová) a  (žlutá) 
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