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Abstrakt:  

Práce se zabývá přípravou anizotropního povrchu Si(100)-In(4x3) s následnou 

depozicí organických molekul ftalocyaninu mědi. Cílem je najít nejlepší parametry 

přípravy tohoto povrchu a ověřit, zda při této kombinaci substrátu a organických 

molekul vznikají na povrchu jednodimenzionální řetízky. Naměřená data byla získána 

pomocí skenovacího tunelovacího mikroskopu a měření probíhala v ultra vysokém 

vakuu. Během řešení práce jsme našli vhodný způsob přípravy povrchu s minimem 

defektů a zjistili jsme, že při depozici malého množství molekul vznikají řetízky. 

Hlavním přínosem je nalezení poměrné snadné metody pro přípravu jedno-

dimensionálních řetízků z organických molekul. 
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Abstract:  

This bachelor thesis is focused on a preparation of the anisotropic surface                  

Si(100)-In(4x3) followed by a deposition of the Copper-Phthalocyanine molecules. 

The objective of this thesis is to find the best preparation parameters of this surface 

and to determine the emergence of one-dimensional chains on the surface while using 

the combination of the substrate and the organic molecules. The measured data were 

gathered by a scanning tunnelling microscope. The measurements were conducted 

under an ultra-high vacuum. During the experimental work we found a suitable method 

of the surface preparation with a minimum of defects, and we also discovered an 

emergence of chains during a deposition of a small amount of molecules. The main 

impact of this thesis is the finding of an easy method of preparation of one-dimensional 

chains of organic molecules. 
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Předmluva 

 

Nanotechnologie jsou již dnes běžnou součástí našeho života a jejich role se 

stává stále významnější. Vyrábíme stále menší a menší součástky (počítačové čipy 

atp.) a vizí budoucnosti jsou také nanostroje a nanoroboti schopní například i cílené 

léčby nemocných buněk. Postupující miniaturizace se zastaví až na úrovni 

jednotlivých molekul a atomů. Využití organických molekul jako stavebních prvků 

budoucích elektronických součástek je tedy lákavou vizí fyziky povrchů.  

Základním prvkem elektrických obvodů (součástek) je vodič, což je v tomto 

případě v podstatě řetízek molekul schopný přenášet informaci (náboj, spin, 

konfiguraci). Nejvýhodnější způsob vytvoření takového nanodrátu je, když se 

uspořádá na substrátu sám. K samouspořádání molekul lze využít anizotropie povrchu 

krystalu. Jednodimenzionální charakter povrchu může mít za následek spontánní růst 

molekulárních řetízků – drátů (v daném směru).  

V úvodní kapitole této práce je popsán skenovací tunelovací mikroskop 

(historie, princip atd.). Další kapitola se podrobněji věnuje samotnému povrchu 

(stavba, vlastnosti atd.) a organickým molekulám. Následuje experimentální část, která 

se zabývá samotnými dráty tvořenými molekulami CuPc (ftalocyaninu mědi) na 

povrchu Si(100)-In(4x3). K tomu je nejprve zapotřebí zjistit vhodné parametry 

přípravy povrchu s minimem defektů. Následují depozice různých množství molekul 

CuPc a analýza, zda dochází k vytvoření řetízků.  
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1. Skenovací tunelovací mikroskop 

 

1.1. Úvod do historie 

 

Cílem nové mikroskopie se skenující sondou bylo zařízení, s jehož pomocí by 

se dalo s povrchem manipulovat a zobrazovat jeho strukturu na atomární úrovni. Mezi 

prvními kdo tento mikroskop začal sestrojovat, byli Gerd Karl Binnig a Heinrich 

Rohrer. V roce 1979 předložili svůj první patent na skenovací tunelovací mikroskop 

(STM), založený na principu tunelování elektronů z povrchu vzorku do ostrého kovu 

(nebo naopak), který se pohybuje v těsné blízkosti nad povrchem. Během několika 

dalších měsíců ve spolupráci s Christophem Gerberem prováděli úpravy 

původní konstrukce, aby měření byla co nejpřesnější. Roku 1981 byl tímto týmem 

v laboratořích IBM v Zurichu sestrojen první STM. O pět let později získali za tento 

vynález G. Binnig  a H. Röhrer Nobelovu cenu za fyziku (více v [1]). 

 

1.2. Základy teorie 

 

 Tunelovací mikroskopie je založena na monitorování proudu, který protéká 

mezi vodivým hrotem a vodivým vzorkem, bez přímého mechanického kontaktu (viz 

obr. 1). Jelikož elektrony v kovu mají nižší energii než ve vakuu, vytváří se mezi 

hrotem a vzorkem energetická bariéra, která zabraňuje přímému průchodu elektronů. 

Pokud je tloušťka bariéry dostatečně malá, mohou elektrony skrz bariéru tunelovat. 

Pravděpodobnost takového jevu je: 

 

   (1), 

kde m je hmotnost elektronu, E jeho energie, V(x) průběh bariéry, ħ redukovaná 

Planckova konstanta a t je šířka bariéry. Integrál (kromě konstant) v rovnici (1) lze 

přibližně nahradit součinem efektivní výšky a šířky bariéry. Budeme-li schopni měřit 
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pravděpodobnost v různých místech povrchu, můžeme zmapovat jeho topografii. 

Jelikož pravděpodobnost průchodu bariérou znamená pravděpodobnost přenosu 

náboje, neboli proud, který soustavou protéká, stačí, abychom byli schopni měřit tento 

proud, který je v řádu nanoampérů.  

 

 

           

    

 

 

 Obrázek 1: Energetické schéma systému hrot – vzorek [2]. 

 

V prostoru vakua dochází sice po těsném přiblížení k vytvoření energetické 

bariéry a překryvu vlnových funkcí elektronů vzorku a hrotu, ale pro stejné materiály 

je tato bariéra symetrická a ze vzorku do hrotu tuneluje stejný počet elektronů jako 

z hrotu do vzorku. Tudíž je střední hodnota elektrického proudu v obvodu nulová. 

Pokud přiložíme napětí V, dojde k narušení symetrie (jako na obr. 2) a nenulovému 

proudu. Jestliže bude přiložené napětí malé, můžeme předpokládat příspěvek pouze 

jedné energetické hladiny a proud bude úměrný pravděpodobnosti tunelování. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Energetické schéma systému hrot – vzorek po přiložení napětí [2]. 
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Tento model je sice názorný, ale v praxi takřka nepoužitelný. Částice, která v 

něm prochází bariérou je na obou stranách volná, pravděpodobnost tunelování nezávisí 

pouze na pravděpodobnosti průchodu skrze bariéru, ale také na obsazení příslušných 

energetických hladin na obou stranách a není v něm zahrnuta ani závislost hustoty 

hladin na energii, což je obvyklé například u polovodičů. Pro ně můžeme použít 

početní metodu zvanou poruchová teorie. Pro analýzu STM však nebude její aplikace 

natolik přímočará. Jedním z problémů je silná interakce mezi vzorkem a hrotem, která 

znemožňuje separaci hamiltoniánu systému. Proto se tato metoda poněkud pozmění a 

vlnová funkce systému se nesestavuje z řešení neporušeného systému, ale odvozuje se 

z neporušených podsystémů. Tedy vlastní funkce Ψt, popisující hrot (angl. tip), která 

je řešením Schödingerovy rovnice v objemu hrotu a mimo něj (podél osy z) 

exponenciálně klesá s koeficientem 02 ( ) /m E V   . Stejným způsobem se 

uvažuje vlnová funkce Ψs popisující hrot (angl. sample). Nyní aplikujeme standardní 

poruchový počet, kde hamiltonián systému obsahuje části pro vzorek, hrot a člen 

popisující časově závislou interakci Ĥi (výslednou funkci hledáme ve tvaru lineární 

superpozice Ψt,s s časově proměnnými amplitudami), a Fermiho zlaté pravidlo pro 

pravděpodobnosti přechodu. Pro rychlost přechodu za jednotku času pak obdržíme 

vztah: 

 

22
( )ts ts t sw M E E


      (2), 

kde δ(.) je Diracova delta funkce a Mts je poruchový maticový element       , 

který můžeme psát ve tvaru: 

 

       

2

( )
2

ts s t t s
S

e

M dS
m

    
       (3), 

v němž se integruje přes libovolnou plochu v oblasti vakua mezi hrotem a vzorkem. 

Procházející proud však není přímo úměrný hustotě stavů. Pro jeho celkovou hodnotu 



5 
 

je ještě nutné provést váženou sumaci přes všechny počáteční i konečné vlastní stavy, 

které však mají různé Mts: 

 

 
2

,

4
( ) ( ) ( ) ( ) ( )t s t t s s ts t s

t s

e
I f E f E eV n E n E eV M E E


      (4), 

tento vztah, ve kterém už vystupují i hustoty stavů n, má však především teoretický 

význam, jelikož vlnové funkce přesně neznáme a musíme použít pouze modely. 

Jedním z modelů je Tersoff-Hamannův, který vlnovou funkci hrotu nahrazuje s-

orbitálem. Ta je směrově nezávislá, což je vhodná aproximace kovového hrotu 

s malým poloměrem křivosti. Pro vodivost tunelovacího přechodu pak dostaneme 

úměru: 

 

2
2

0( ) ( )R

s s F

s

e r E E       (5), 

kde 0r  je poloha středu křivosti a R je poloměr křivosti hrotu. Vodivost je tedy úměrná 

celkové elektronové hustotě pro energii EF v bodě 0r (mimo vzorek) a dostáváme 

ohmické chování tunelovacího přechodu pro malá napětí. Jestliže budeme 

předpokládat exponenciální pokles vlnové funkce ve vakuu            , kde 

d je vzdálenost hrotu od vzorku, pak se dostaneme k intuitivně očekávanému poklesu 

       . I tento model však vykazuje odlišnosti od některých experimentálních 

výsledků, jelikož je stále příliš jednoduchý na popsání celého tunelování. Například 

nejsou díky Diracově funkci zahrnuty žádné neelastické procesy, silné elektrické pole 

způsobuje povytahování atomů z původních poloh a změny elektronové hustoty a 

dalekodosahové síly způsobují přitahování hrotu a vzorku, což má za následek 

neregistrovanou změnu šířky bariéry (podrobněji v [2]). 

 

1.3. Aplikace 

 

Jednou z hlavních aplikací techniky STM je zobrazení struktury povrchu 

vzorku. Prvním povrchem, na kterém byla tato technika použita, byl povrch 
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Si(111)7x7 (viz obr. 3). V tomto případě STM přispěla k vyřešení dlouhodobého 

problému. Už dlouho bylo známo, že se jedná o rekonstrukci typu 7x7, existovalo 

několik teoretických modelů, ale pomocí nelokálních metod nebylo možné 

rozhodnout, který je správný. Až s příchodem STM bylo možné definitivně potvrdit 

jeden z modelů. Rozložení atomů lze pozorovat kromě povrchů monokrystalů také na 

menších strukturách (např. uhlíkové nanotrubičky). Kromě toho lze studovat také 

molekuly adsorbované na površích látek. 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 3: STM obrázek povrchu Si (111) [3]. 

 

Další aplikací tunelovacího mikroskopu jsou tunelové spektroskopie (STS). 

Jedná se o napěťovou a bariérovou (distanční) spektroskopii. V případě napěťové 

spektroskopie se v podstatě jedná o voltampérovou charakteristiku povrchu v daném 

bodě (x,y,z). Z této charakteristiky můžeme získat informaci o lokální elektronové 

struktuře vzorku v daném místě (viz obr. 4). Druhá metoda slouží k zjišťování výšky 

energetické bariéry.  

 

 

    

 

 

Obrázek 4: STS spektra povrchu Si (111) [4]. 
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Jednou z dalších experimentálních metod STS jsou tzv. lock-in mapy (viz obr. 

5). Ke stejnosměrnému napětí se namoduluje ještě malé střídavé napětí se sinusovým 

průběhem (s periodou o něco menší než je časová konstanta vazby). Pomocí lock-in 

zesilovače se zaznamená střídavá část proudu, z čehož získáme přímo dI/dU. 

 

 

 

 

 

  Obrázek 5: Lock-inové mapy povrchu Si (111) [4]. 

 

 Technika STM se kromě studia povrchů dá využít také k manipulaci na 

atomární úrovni. V roce 1990 mohl díky STM tým z firmy IBM vytvořit její logo 

nejmenším možným písmem (viz obr. 6). Tento obrázek se stal velmi populárním 

v souvislosti s tunelovacím mikroskopem i mezi širokou veřejností. 

 

 

 

 

 Obrázek 6: Logo firmy IBM sestrojené a zachycené pomocí STM [1]. 

 

Dalším úspěchem bylo provedení řízené chemické reakce na úrovni 

jednotlivých molekul. Konkrétně se jednalo o sloučení dvou iodobenzenů na difenyl 

naznačené na obr. 7. 
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Obrázek 7: Schéma procesu sloučení iodobenzénů na difenyl [5]. 

 

1.4. Postup měření 

 

Samotné měření probíhá tak, že se nejprve provede hrubé přiblížení vzorku 

k hrotu, to může být čistě mechanické. Poté se přiloží napětí mezi hrot a vzorek, aby 

mohl procházet proud a poté se jemným posuvem, pomocí piezokeramiky, přiblíží 

vzorek k hrotu tak, aby procházející proud začal nabývat měřitelných hodnot. Získání 

obrazu (skenování) se provádí zpravidla po řádcích (např. osa x) se skokovým 

posuvem (osa y) na konci řádku. Výstupem měření je potom matice Aij, jejíž indexy 

označují polohu bodu a příslušná hodnota je velikost měřeného signálu. Tímto 

signálem může být, buď naměřený proud v obvodu, nebo napětí na piezokeramice, 

což závisí na režimu měření: 

 

Režim s konstantní výškou 

V tomto režimu se udržuje jednou nastavená vzdálenost povrchu a vzorku a měří se 

velikost tunelového proudu. Tento režim umožňuje rychlé snímání obrazu, ale je méně 

přesný, neboť při velkých vzdálenostech hrot-povrch se proud dostává pod dobře 

měřitelnou úroveň. Další nevýhodou je riziko poškození hrotu (popř. povrchu, což není 
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tak velký problém). Toto riziko hrozí v obou režimech měření. U měření s konstantní 

výškou je vyšší pokud se nejedná o téměř dokonale rovný a čistý povrch.  

Režim s konstantním proudem 

Při něm se pomocí tzv. zpětné vazby udržuje konstantní úroveň proudu. Měřenou 

veličinou je napětí přikládané k piezokeramice. Tento režim je pomalejší, umožňuje 

sledovat větší změny profilu povrchu, ale je závislý na převodním vztahu přiloženého 

napětí na změně délky piezotrubičky. Tato závislost může být odstraněna vnějším 

měřičem polohy (např. laser). U tohoto typu měření hrozí nebezpečí, pokud se hrot 

dostane nad oblast s výrazně odlišnými elektrickými vlastnostmi (např. zoxidovaná 

místa nebo adsorbovaná nevodivá molekula), pak může dojít ke kolizi. 

 

(Podrobněji v [2], [8] a [27].) 

 

1.5. Stavba mikroskopu 

 

Aparatura STM se chová v určitém smyslu jako ladička. Vzdálenost hrotu a 

vzorku ruší hlavně mechanické kmity v řádu kHz. Vzhledem k tomu, že tunelovací 

mikroskop potřebuje k přesnému zobrazování co nejlepší izolaci vůči vnějšímu 

mechanickému rušení, je většina aparatury vyvěšena na měkkém pružinovém závěsu 

a opatřena mechanismy (např. magnetické tlumení - podrobněji v podkapitole 

Aparatura použitá při experimentu), které alespoň v určité míře tlumí mechanické 

rušení např. zvuk nebo otřesy budovy (viz obr. 8). Tyto dvě části zabezpečují redukci 

mechanického rušení a tedy i přesnost měření až na úroveň 1pm.    
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Obrázek 8: Znázornění mechanického rušení/izolace STM. 

 

 Druhou část mikroskopu tvoří piezokeramika, která je založena na 

piezoelektrickém jevu. Slouží k dosažení vysokého rozlišení ve všech směrech (x,y,z). 

Často bývá realizována takzvanou ,,piezotrubičkou“ (jako na obr. 9), která se skládá z 

pěti elektrod. Jedna z vnitřní strany a čtyři souměrně po vnějším obvodu trubičky. 

Závislost deformace trubičky závisí na látce, ze které je vyrobena, avšak typicky je 

citlivost v řádu desítek nanometrů při změně napětí o 1 V. Z čehož vyplývá, že pokud 

máme k dispozici zdroj napětí o rozsahu: 0 až +/- 200V, pak dosahuje měřená plocha 

vzorku velikosti cca. 16 μm2. Jestliže jsme zároveň schopni detekovat hodnotu napětí 

s přesností na 1 mV, pak dokážeme určit polohu hrotu s přesností na desetinu Å. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Schéma piezokeramiky (trubičky), která může být použita v STM [7]. 
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Jedním z problémů piezokeramiky je jev zvaný ,,Creep“. Jedná se o nelineární 

odezvu piezokrystalu na změnu přivedeného napětí (viz obr. 10). Tento jev se však 

stabilizuje během několika minut. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Přibližný graf popisující jev Creep. 

 

Dalším problémem je teplotní drift. Jedná se o pohyb vzorku vůči hrotu během 

vyrovnávání teplot soustavy. 

 

 Třetí část STM tvoří samotná skenující sonda neboli hrot (viz obr. 11). 

V počátcích skenovací mikroskopie se jako hrot používaly pouze rozstřižené dráty, ty 

jsou pro opakované měření s dobrým rozlišením nepraktické, avšak i s nimi se dá 

dosáhnout atomárního rozlišení. Dokonce i dnes se občas takto připravené hroty 

používají. Pro opakované a jednodušší experimenty s dosažením subatomárního 

rozlišení je vhodné mít co nejostřejší hrot, což znamená malý poloměr křivosti. Ideální 

hrot by měl mít tvar kužele s jedním atomem na jeho špičce. Takový hrot je ale velmi 

obtížné vyrobit. Nicméně z teorie (viz podkapitola Úvod do teorie) vyplývá, že pro 

atomární rozlišení postačuje hrot s makroskopickým zaoblením, ze kterého na konci 

vyčnívá jeden atom. To se během dnes nejčastěji používaného procesu výroby, který 

není zdaleka tak náročný, stává velmi často. Zmíněným výrobním procesem je 

chemické leptání. Tento způsob dává hrotům reprodukovatelné tvary a zároveň jej 

zbaví nečistot, zejména pak izolujících nečistot, které by mohly způsobit nestabilitu 

zpětné vazby. Pokud se takový hrot nezíská už při procesu leptání, podstupuje pak 

další operace, při kterých se jeho vlastnosti zlepší: odstranění oxidických vrstev, 

mechanické/emisní zaostření nebo žíhání v elektrickém poli. Nejčastějším materiálem, 
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ze kterého se hroty vyrábí, je wolfram. Jedná se zpravidla o anodické leptání za použití 

stejnosměrného či střídavého proudu. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Wolframový hrot pro STM zobrazený pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu [6]. 

 

Stejnosměrné napětí  

Drát je upevněn na mikro-posuvném šroubu, ponořen do elektrolytu a je 

zapojený jako anoda. Katodu tvoří cylindr z nerez oceli, elektrolytem je např. NaOH 

nebo KOH a leptání probíhá při napětí řádově deseti voltů. Dalšími materiály 

vhodnými jako hrot jsou například molybden, zlato nebo nikl. 

 

K částem STM patří: 

 držák vzorku 

 zesilovače proudu 

 vzorek (musí být vodivý) 

 mechanismus, který zajišťuje hrubé nastavení polohy vzorku/hrotu, aby se se 

zbytečně moc nezatěžovala piezokeramika 

 zpětná vazba (podrobněji v podkapitole Měření s STM) 
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Obrázek 12: Schéma celého STM [8]. 

 

 

1.6. Aparatura použitá při experimentu 

 

 STM použitý k našemu experimentu z větší části zkonstruoval doc. RNDr. Ivan 

Ošťádal, CSc. a nejedná se tedy o zakoupený, komerčně vyráběný mikroskop. O 

veškerou elektroniku a většinu softwaru se postaral doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. 

Jelikož se jedná o nekomerční mikroskop, neustále se provádí různé úpravy a 

vylepšení. Fotografie celé aparatury je na obr. 13 

 

Obrázek 13: Fotografie našeho STM, použitého pro měření. 
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 Vakuový systém aparatury 

 

Obrázek 14: Schéma vakuového systému aparatury použité při experimentu            

(* značí primární + sekundární vývěvu – DRYTEL 31 - ALCATEL). 

Červené ohraničení vymezuje oblast s vysokým vakuem, ve zbylé části je ultra vysoké 

vakuum (UHV). V UHV části aparatury (část s mikroskopem) se během měření 

udržuje tlak pod 10-8 Pa. 

 

 Pohyb hrotu 

K hrubšímu pohybu hrotu v z-ové souřadnici je používán tzv. inchworm. Jedná 

se o lineární motor, který pohybuje např. trubičkou v jednou směru (z) s nanometrovou 

přesností. Je založen na piezo elektrickém jevu. Příklad způsobu konstrukce takového 

motoru je zobrazen na obr. 15. 
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Obrázek 15: Schéma principu inchworm motoru [26]. 

 

 K jemnějšímu pohybu v z-ové ose a v osách x, y je použita piezotrubička 

podobná jako na obr. 9.  

 

 Mechanické tlumení 

Pro tlumení hrubého mechanického rušení je celá aparatura postavena na třech 

pneumatických nohách. Samotný mikroskop (hrot, držák vzorků se vzorky…) je 

vyvěšen na měkkém pružinovém závěsu (podrobněji podkapitola Stavba mikroskopu). 

Pro ještě lepší izolaci a tlumení mechanického rušení se v aparatuře vyskytují 

magnetické tlumiče. Ty jsou založeny na vzniku vířivých proudů, které se indukují při 

pohybu magnetu uvnitř nebo blízko vodiče (viz obr. 16).  
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Obrázek 16: Schéma magnetického tlumení [27].  

  

Vypařovadla 

Při našem experimentu jsme používali vypařovadlo india a molekul 

ftalocyaninu mědi. Indiové vypařovadlo je tvořeno tantalovou trubičkou, 

ftalocyaninové kelímkem z nitridu boritého a obě jsou omotány wolframovým 

drátkem. Při průchodu proudu drátkem se zahřeje i kelímek s jeho obsahem. Při 

zvětšujícím se proudu se zvyšuje teplota a obsah kelímku se začne vypařovat rychleji. 

Kromě těchto dvou vypařovadel se v naší aparatuře nachází ještě několik dalších. 

 

 Krystal pro měření depozice 

 Jedná se o krystal křemene, který vibruje s určitou frekvencí. Ta se mění se 

změnou hmoty na jednotce plochy. Tedy pokud na krystal deponujeme nějaký 

materiál, změní se jeho tloušťka a tím i frekvence jeho kmitů. Při depozici se pak tedy 

ze změny frekvence určí tloušťka deponované vrstvy popř. rychlost depozice (viz obr. 

17). 
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.  

Obrázek 17: Záznam z měřícího krystalu při depozici india během našeho 

experimentu. 

 

Z tohoto grafu je možné určit množství nadeponovaného materiálu a rychlost depozice 

jako směrnici přímky. Můžeme i provést korekci se započítáním driftu před a po 

depozici. 

 

 Zahřívání vzorku 

 V případě zahřívání vzorku se teplota určuje pomocí zpětně kalibrovaných 

vzorků. U předchozích vzorků podobných vlastností proběhly kalibrace (které však 

vzorek vždy poškodí), tedy závislost teploty na elektrickém příkonu. Z těchto grafů 

pak určujeme teplotu právě používaného vzorku. Chyba určení této teploty je přibližně 

30 °C. 
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2. Povrch 

 

2.1. Si(100) 

 

 První LEED (low-energy electron spectroscopy) měření tohoto povrchu 

probíhaly už v 50. letech 20. století. Už tehdy bylo z výsledků jasné, že na povrchu 

může vzniknout hned několik rekonstrukcí např. v závislosti na podmínkách při 

přípravě nebo i samotném měření [9]. Teoreticky je na povrchu struktura (1x1) (viz 

obr. 19 a). Avšak ve skutečnosti dojde k relaxaci a v poslední vrstvě křemíků se začnou 

tvořit dimery a to buďto tzv. buckled (podlomené) nebo symetrické viz obr. 18 a) nebo 

b). 

 

   

  Obrázek 18: ,,Buckled‘‘ a ,,symetric‘‘ dimery [11]. 

 

 U symetrických dimerů se jedná vždy o rekonstrukci (2x1) (viz obr. 19 b)). 

V případě ,,buckled’’ dimerů je teoreticky možných hned několik rekonstrukcí a to 

podle toho jak se ne/střídájí pozice atomů tvořící dimer. Nejjednodušším případem je 

rekonstrukce (2x1) (viz obr. 19 c)), kde mají všechny dimery stejnou ,,orientaci’’. 

Další možností je rekonstrukce (2x2) (viz obr. 19 d)). Tady se orientace dimeru střídá 

pouze ve směru (010). Posledním typem je c(4x2), kde se orientace střídá i ve směru 

(100). Dle [10] se podle teoretických výpočtů ukazuje, že ,,buckled’’ dimery jsou 

energeticky výhodnější než symetrické. V praxi se za nižších teplot na povrchu 

vyskytuje především rekonstrukce c(4x2). Za vyšších teplot může docházet k rychlým 

změnám orientace buckled dimerů a tím pádem se např. na obrázcích z STM může 
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jevit rekonstrukce jako symetrická p(2x1). Na jednom povrchu pak můžeme vidět 

najednou oba tyto typy rekonstrukcí zároveň popř. se i měnit [12].  

 

Obrázek 19: Typy rekonstrukcí podle orientace dimerů [10].  

 

2.2. Si(100)-In(4x3) 

 

 Jestliže na jednoduchý povrch křemíku (100) nadeponujeme určité množství 

india a poté povrch zahřejeme na teplotu přes 400 °C, můžeme sledovat rekonstrukci 

(4x3), která je tvořena tzv. magickými klastry. 

 

První model (dále jako model A) popisující tento povrch byl navržen roku 1998 

Zotovem v [13] na základě výsledků z STM, LEED a AES (Auger electron 

spectroscopy). Podle tohoto modelu je povrch založen na struktuře In-Sidimer-In. Tři 

křemíkové dimery a šest atomů In pak tvoří (4x3) rekonstrukci (viz obr. 20). 

 

Obrázek 20: Model Si(100)-In(4x3) navržený Zotovem [13]. 
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  Další model (dále jako model B) byl téhož roku navrhnut Bunkem v [14] na 

základě naměřených dat z SXRD (surface –ray diffraction) a STM. Podle tohoto 

modelu je klastr tvořen smíšeným In-Si-In trimerem ve vrchní vrstvě uprostřed, čtyřmi 

In-Si dimery a dvěma Si-Si dimery. Oproti modelu od Zotova obsahuje klastr jeden 

atom křemíku navíc (viz obr. 21). 

 

Obrázek 21: Model Si(100)-In(4x3) navržený Bunkem [14]. 

 

 Roku 1999 Bunk v [15] vyvrací model A na základě neshody teoretických a 

naměřených dat z SXRD. A navíc potvrzuje, že model B je ve shodě s naměřenými 

daty z LEED v [13]. 

 

Poslední model (dále jako model C) byl navržen Saraninem dle výsledků STM 

v [16] roku 1999. Tento model je podobný jako model A, avšak uprostřed klastru se 

nachází jeden indiový atom navíc (viz obr. 22). 

 

Obrázek 22: Model Si(100)-In(4x3) navržený Saraninem [16]. 
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Během následujících let byl povrch zkoumán jak experimentálně tak i 

teoreticky, výpočty ab initio celkové energie viz [17],  [18] a  [19]. Přičemž vždy byla 

závěrem práce, že geometricky a energeticky nejstabilnější je model B, tedy tzv. 

pyramidová rekonstrukce (4x3) Si7In6 se smíšeným In-Si-In trimerem (viz obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: V současné době uznávaný model klastru. 

 

Později bylo zjištěno, že opravdu existuje i klastr se sedmi atomy india tedy 

Si6In7 viz [20]. Jedná se o tzv. dopované klastry, které se na STM snímcích jeví jako 

světlejší popř. rozmazané. Dokonce dle [21] existuje celá řada těchto dopovaných 

klastrů, některé až s osmi indiovými atomy (viz obr. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Jednotlivé typy klastrů rekonstrukce Si(100)-In(4x3) [21]. 
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2.3. Ftalocyaniny 

 

 Ftalocyaniny jsou organické molekuly, které často tvoří koordinační komplexy 

se spoustou chemických prvků (zvláště kovy). Hlavní motivací pro použití 

ftalocyaninů při našem experimentu jsou rozměry molekuly, které jsou podobné 

rozměrům klastru. Velikost ve směru osy molekuly je asi 1.3 nanometrů, což je 

přibližně i velikost klastru v delším směru. V našem experimentu budeme používat 

CuPc tedy ftalocyanin mědi (viz obr. 25).  

 

    

 

 

 

 

Obrázek 25: Schéma molekuly CuPc s přibližným měřítkem [25]. 

  

Při depozici většího množství molekul ftalocyaninu se na většině povrchů 

s dostatečnou difuzivitou (např. InSb [21], Au(111) [22], křemík pasivovaný 

některými kovy) utvoří monovrstva. Molekuly jsou na povrchu na ležato a snaží se co 

nejlépe zaplnit povrch. Vzdálenosti středů molekul jsou kolem 1.5 nanometrů a 

většinou jsou nakloněny pod jiným úhlem než 90° (viz obr. 26). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26: Molekuly ZnPc na povrchu Au(111)[22]. 
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  Na některých površích při depozici menšího množství ftalocyaninů mohou 

vznikat jednodimenzionální řetízky tvořené molekulami, což by mohlo mít velké 

využití pro zpracovávání informací (přenos náboje/spinu). Takovým příkladem jsou 

molekuly CoPc (ftalocyanin kobaltu) na vrstvě Ag na In/Si(111)-(4x1) [24]. Jedná se 

však o povrch s poměrně náročnou přípravou. V tomto případě se molekuly nacházejí 

na hranách schodů a jejich středy jsou od sebe vzdáleny přibližně 8.1 nanometrů (viz 

obr. 27). 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Molekuly CoPc na vrstvě Ag na In/Si(111)-(4x1) [24]. 
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3. Experiment 

 

Experiment byl prováděn pomocí mikroskopu STM popsaným v podkapitole 

1.5. Během všech měření byl tlak v aparatuře přibližně 5x10-9 Pa. Čistý povrch 

křemíku byl vždy připravován žíháním starého vzorku při teplotě 1200 °C po dobu 10 

až 20 sekund a poté ještě jedno krátké žíhnutí při stejné teplotě po dobu 3 sekund. 

Povrch Si(100)-In(4x3) byl připravován několikrát při různých podmínkách. V obou 

případech bylo na čistý povrch Si(100) deponováno přibližně 0.6 ML (monovrstva) 

india (1 ML je asi 6.8x1014 cm-2). Jestliže se po napaření povrch následně zahřál na 

teplotu přibližně 450±30 °C po dobu 120 sekund, vznikl povrch bohatší na dopované 

,,klastry“ (viz obr. 28), které obsahují o jeden až dva In atom více a v obrázcích 

získaných pomocí STM se jeví jako větší, světlejší, popř. fuzzy (podrobněji 

podkapitola 2.2). 

      

Obrázek 28: Si(100)-In(4x3), 62×40 nm2, napětí na hrotu +1.2 V, vetší koncentrace 

dopovaných klastrů. A vpravo detail, 10×10 nm2 (červeně označené – dopované, 

modře označené – nedopované klastry). 

 

 V případě, kdy byl povrch po depozici india zahřán na vyšší teplotu, přibližně 

500±30 °C po dobu asi 150 sekund, vznikl povrch téměř výhradně s nedopovanými 

klastry (viz obr.29 A/B). 
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Obrázky 29 A/B: Si(100)-In(4x3), 60×45 nm2 resp. 30×18 nm2,, napětí na hrotu       

+1.6 V resp. +1.7 V, malá koncentrace dopovaných klastrů. 

 

 

Obrázek 29 B*: Obrázek 29 B po korekci driftu. 

 

 Na obr. 29 B* můžeme po korekci zřetelně vidět obě orientace rekonstrukce 

(4x3). Zároveň už před depozicí molekul CuPc si můžeme všimnout, že v určitém 

směru (vyznačeno zeleně) na sebe středy klastrů nižší a vyšší terasy navazují s 

periodicitou 12a. Avšak stejný schod v opačném směru (vyznačeno žlutě) tuto 

vlastnost nemá. Středy klastrů na sebe nikdy nenavazují a také vzniká trochu větší 

volné místo mezi posledním klastrem vyššího schodu a prvním klastrem nižšího 

schodu např. u žlutě vyznačeného schodu se jedná o vzdálenost 6a. 
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V další části experimentu bylo na tento povrch deponováno malé množství 

molekul CuPc (předpoklad byl asi 0.3 ML, avšak později bylo zjištěno, že vypařovadlo 

bylo téměř prázdné, takže se asi jednalo o podstatně menší množství) (viz obr. 30 a 

31). Avšak na obrázcích získaných pomocí STM nebylo možné molekuly jednoznačně 

identifikovat. Jediné odlišitelné artefakty (několik z nich zvýrazněno v červených 

kroužcích) se jeví pouze jako větší, popř. světlejší kruhy, které se většinou nacházejí 

přesně na místě, kde by se jinak nacházely indiové klastry. Tudíž se nedá jednoznačně 

rozhodnout, zda se jedná o hledané molekuly CuPc nacházející se na defektu anebo 

pouze o několik dopovaných In klastrů či defekty na povrchu. Avšak vzhledem 

k tomu, že se útvary nenacházejí na (později objevených) typických místech, kde se 

molekuly zachytávají, přiklonil bych se k názoru, že se jedná pouze o defekty, popř. 

dopované klastry. 

 

 

Obrázek 30: Povrch Si(100)-In(4x3)       Obrázek 31: Povrch Si(100)-In(4x3)                          

po depozici CuPc,  30×30 nm2,                 po depozici CuPc, 60×52 nm2, napětí na 

napětí na hrotu +2.5 V.           hrotu +1.7 V.                    

 

 

 Pro další měření byl povrch zcela nanovo připraven. Po napaření In byl povrch 

opět zahřát na teplotu cca 500 °C po dobu 150 sekund. Z obrázků z STM se zdá, že se 

jedná o dobře připravený, poměrně rovný povrch s minimem defektů/dopovaných 

klastrů (viz obr.32 A/B). 
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Obrázky 32 A/B: Si(100)-In(4x3), 52×46 nm2 resp. 50×50 nm2, napětí na hrotu         

+1.8 V resp. +2.0 V. 

 

 Na tento povrch pak bylo napařeno podstatně větší množství CuPc, avšak 

přesné množství není možné odhadnout z důvodu téměř prázdného vypařovadla.  

 

Již z prvního snímku lze vidět dosud nepozorovaný jev. Jedná se o lemování 

hrany schodů objekty většími a světlejšími (než jsou In klastry) s jistou periodicitou 

(viz obr. 33). 
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Obrázek 33: CuPc na Si(100)-In(4x3), 190×120 nm2, napětí na hrotu +1.8 V, první 

náznak identifikace molekul CuPc na povrchu. 

 

 Z obrázků s menší zobrazenou plochou (a při lepším stavu hrotu) lze určit 

periodicitu ,,lemování“ hran schodů. Světlejší, větší (než In klastry) oválky se vždy 

nacházejí pouze v místě, kde středy klastrů vyšší terasy navazují na středy klastrů 

terasy nižší. Těchto význačných míst jsem si všiml již u obrázku 29 B* (podrobněji 

tam). Několika objektů se stejnou velikostí i tvarem si můžeme všimnout i mimo hrany 

schodů (viz obr. 34 a 35). 

Obrázek 34: CuPc na Si(100)-In(4x3),     Obrázek 35: Detail ostrůvku z obr. 7,        

50×50 nm2, napětí na hrotu +2.6 V.                35×35 nm2, napětí na hrotu +2.6 V.           

    

Z detailnějších záběrů objektů lemujících schody usuzuji, že se středy molekul 

nacházejí přibližně na hraně schodu a jsou pootočeny o 45°. Objekty jsou totiž 

v místech, kde překrývají klastry o něco širší než samotné klastry a zároveň se i zdá, 

jakoby šly dokonce vidět oba ,,laloky’’ (viz obr. 35*) molekuly. Podle těchto úvah 

jsem tedy navrhl model pro molekuly na hranách schodů. 
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Obrázek 35*: Detail molekul na hraně schodu, 13×6 nm2,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36: Model molekuly CuPc (na obrázku je H2Pc), která se nachází na hraně 

schodu. 

 

 Během vytváření modelů povrchu jsem si znovu všiml, že v případě kdy horní 

terasa ve směru (4x) navazuje na spodní ve směru (3x) (jako na obr. 36 a zeleně 

vyznačený schod na obr. 29 B*) klastry obou teras na sebe přímo navazují bez 

vynechání místa a navíc jsou i všechny vazby saturovány. Avšak v opačném případě 

to není možné. Vždy je třeba vynechat alespoň půl mřížkového parametru (tzn. je 

možné i 1.5a, 2.5a nebo 3.5a). Čehož jsme si mohli povšimnout už na obr. 29 B*, kde 

se jednalo pravděpodobně o podtyp 1.5a (jelikož 2a+1.5a+1.5a=6a, přičemž 2a resp. 

1.5a značí vzdálenost od středu klastru k jeho okraji v delším resp. kratším směru). 

Takže při této ,,orientaci’’ schodu jsou možné čtyři podtypy. Navíc u tohoto typu 
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schodu nejsou všechny vazby saturovány (minimálně u podtypu 0.5x, co vzniká u 

dalších podtypů, není vůbec jasné). Na STM obrázcích jsou tyto nenavazující schody 

většinou rozmazané a nejsou příliš dlouhé. 

 

 Při snahách zlepšit hrot pomocí pulsů, jsem si všiml, že povrch (nebo hrot), 

hodně reaguje na I-Z char. (napětí 6 až 7 V), na dalším obrázku stejného místa můžeme 

vidět značnou změnu povrchu (viz obr. 37). Toto může být způsobeno interakcí 

pohyblivých molekul, které se nacházejí na povrchu, s elektrickým polem hrotu. 

Impuls o tomto napětí může vytvořit defekt na povrchu vzorku a tím způsobit, že se 

jinak pohyblivé molekuly udrží déle na místě, kde bylo elektrickým polem 

zapůsobeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: CuPc na Si(100)-In(4x3), 35×35 nm2,  napětí na hrotu +2.6 V, v místech, 

kde proběhla I-Z charakteristika (vyznačeno červeně, U= -7.0 V, Zrel= 1.0 nm), se 

objevují objekty připomínající molekuly a vetší oblasti se jeví rozmazanější. 

 Se snahou vytvořit celou monovrstvu, byly na tento povrch napařeny další 

molekuly CuPc, avšak následné obrázky vypadaly stále stejně (lemování schodů, 

občas větší rozmazané oblasti) (viz obr. 38 a 39). 
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Obrázek 38: CuPc na Si(100)-In(4x3),   Obrázek 39: CuPc na Si(100)-In(4x3), 

80×80 nm2, napětí na hrotu +2.5 V.               50×43 nm2, napětí na hrotu +2.5 V.                                                           

 

Po následném doplnění CuPc vypařovadla a jeho přibližném zkalibrování, jsme 

na náš povrch nadeponovali asi 0.5 až 1.0 ML molekul CuPc. Po zlepšení hrotu se na 

většině povrchu, zdá se, skutečně utvořila monovrstva molekul (viz obr. 40, 41, 42 a 

43). Objekty na povrchu už nemají typický kulatý tvar, ale více připomínají tvar 

molekuly. Tomu, že by se skutečně mohlo jednat o molekuly, napovídá i fakt, že se 

změnily elektronické vlastnosti povrchu, což se projevilo tím, že se nám podařilo 

zobrazit povrch také při záporném napětí na hrotu (viz obr. 40). Doposud se totiž při 

žádném skenování samotného povrchu nepodařilo najít záporné napětí, při kterém by 

byl stabilní tunelový proud. Ihned po změně na záporné hodnoty začal proud prudce 

kolísat a hrozilo poškození hrotu i povrchu.  
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Obrázek 40: CuPc na Si(100)-In(4x3), 10×10 nm2, napětí na hrotu -1.5 V, 

první náznak identifikace monovrstvy molekul CuPc na povrchu. 

 

Velké množství rozmazaných a vystouplých útvarů na hraně schodu (viz obr. 

38) potvrzuje, že se na povrchu skutečně nachází podstatně větší množství molekul, 

než při minulých měřeních (periodické lemování schodů). Různost defektů a také 

změny na obrázcích při různých napětích popř. i po otočení vzorku vyvracejí, že by se 

mohlo jednat o pouhou interakci hrot-povrch (aniž by se na povrchu nacházely 

molekuly) (viz obr. 42). 

 

       

Obrázek 41: CuPc na Si(100)-In(4x3),         Obrázek 42: CuPc na Si(100)-In(4x3), 

30×25 nm2, napětí na hrotu +2,5 V.      15×13 nm2, napětí na hrotu +1.5 V. 
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Obrázek 43: CuPc na Si(100)-In(4x3), 8×8 nm2,   

 napětí na hrotu +0.6 V. 

 

 Na obrázcích se poměrně často nachází defekty podobné tomu z obr. 42. 

Pravděpodobně se jedná o defekty na samotném povrchu, v této ,,díře’’ se pak 

pravděpodobně nachází jedna nebo více pohyblivých molekul, které způsobí na 

snímku rozmazané, rozpité čáry. 

 

  

Podle naměřených výsledků jsem pomocí programu AscalaphDesigner 

vytvořil 3D modely molekul na povrchu (viz obr. 44 a 45). Molekuly by měly být ve 

správném poměru vůči klastrům. Jedná se však o pouhý odhad na základě obrázků 

z STM, jelikož přesná poloha popř. orientace molekul se ze získaných obrázků určit 

nedá. U obou těchto modelů je vzdálenost dvou nejbližších molekul přibližně 1.15 

nanometrů. Při porovnání s výsledky jiných prací a modely v nich navrženými (např. 

v [22] je vzdálenost dvou nejbližších molekul na povrchu InSb 1.285 až 1.652 

nanometrů a na povrchu Au (111) přibližně 1.45 nanometrů dle [23]) dojdeme k tomu, 

že se pravděpodobně molekuly na povrchu natáčejí/ohýbají v z-ovém směru, jelikož 

při tak malé vzdálenosti by se silně odpuzovaly.  
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Obrázek 44: Model povrchu monovrstvy   Obrázek 45: Model povrchu monovrstvy 

molekul CuPc (použito H2Pc)   molekul CuPc (použito H2Pc)       

na Si(100)-In(4x3).       na Si(100)-In(4x3). 
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Závěr 

 

 Během několika příprav povrchu Si(100)-In(4x3) jsme zjistili, že pro vznik co 

nejlepšího povrchu s minimem dopovaných klastrů je důležitý především ohřev po 

depozici In. Nejlepším se ukázalo být zahřátí přibližně na 500 °C po dobu asi dvou a 

půl minut a pravděpodobně je lepší větší množství napařeného india než 1 ML. 

Nadbytečné indium se nejspíše při zahřátí desorbuje. Příprava by se zjednodušila, 

kdyby se množství pařeného CuPc dalo určit pomocí měřícího krystalu. 

 Zjistili jsme, že existují dva typy schodů na samotném povrchu                  

Si(100)-In(4x3), přičemž druhý typ schodu (nenavazující) se dále dělí na čtyři 

podtypy. U navazujícího typu schodu jsou všechny vazby saturovány. O druhém typu 

schodu bohužel nemůžeme říct s jistotou téměř nic. 

 Při depozici malého množství  CuPc (odhadem méně než 0.1 ML) vzniká 

lemování schodů molekulami (v případě prvního typu schodu). Jedná se o 1D řetízky 

molekul CuPc s poměrně snadnou přípravou. Molekuly v jednom řetízku jsou od sebe 

vzdáleny 12 délek mřížkového parametru Si(100). Předpoklad, že by molekuly mohly 

na povrchu tvořit 1-dimenzionální řetízky se nám tedy podařilo potvrdit, ačkoliv 

poněkud nečekaným způsobem.  

 Při nadeponování zhruba 0.5 až 1.0 ML CuPc se na povrchu v některých 

místech vytvoří monovrstva molekul. Přesná poloha popř. natočení molekuly vůči 

klastru se však z těchto získaných výsledků nedá určit s jistotou. Molekuly se zřejmě 

nacházejí ve středu (buďto ve směru x nebo y) dvou sousedních klastrů. 

Pravděpodobnějším se jeví střed klastrů v kratším směru. V obou těchto modelech je 

vzdálenost středů nejbližších dvou molekul asi 1.15 nanometrů. Z toho jak molekuly 

tvoří monovrstvu na jiných površích však předpokládáme, že budou i na tomto 

povrchu natočené/ohnuté jinak než je na uvedených modelech. 
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Seznam použitých zkratek 
 

STM  skenovací tunelovací mikroskop 

STS  skenovací tunelovací spektroskopie 

UHV  ultra vysoké vakuum 

LEED  low-energy electron diffraction 

AES  Auger electron spectroscopy 

SXRD  surface X-ray diffraction 

CuPc  ftalocyanin mědi 

CoPc  ftalocyanin kobaltu 

ML  monovrstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


