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W ostatnich kilku latach nanostruktury plazmoniczne wzbudziły szerokie zainteresowanie ze 
względu na możliwość badania na nich wzmocnionego oddziaływania światła z materią. 
Zjawiska związane ze wzbudzaniem plazmonów powierzchniowych (SP) na których skupia 
się szczególną uwagę to podfalowe pułapkowanie światła i wzmocnienie fal 
elektromagnetycznych. Ich połączenie umożliwiło zastosowanie tego typu struktur między 
innymi do obrazowania subdyfrakcyjnego, fotowoltaiki oraz bioczujników[1-2]. W przypadku 
bioczujników, ich wyjątkowa rozdzielczość sięgająca nawet pojedynczych molekuł[3] jest 
wynikiem silnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w pobliżu nanoobiektów, które 
jest bardzo czułe na adsorpcję. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów, układy tego 
typu wykorzystują przeróżne geometrie: nanopółkule, nanodruty[4], nanohelisy[5], i wiele 
innych. Nanohelisy wykonane z nanocząstek srebra szczególnie nadają się do tych 
zastosowań ze względu na właściwości chiroptyczne oraz relatywnie silne rezonanse i niskie 
straty dla częstotliwości optycznych. 

Wydajność bioczujnika opartego na SP zależy głównie od dobroci (Q-factor) 
powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR), który z kolei zależy od tego, jak 
dokładnie wykonane zostały badane struktury. Powszechnie stosowane metody, takie jak 
litografia elektronowa oraz litografia skupioną wiązką jonów, są drogie i mało wydajne. 
Pozwalają one na uzyskanie nanometrowej rozdzielczości, lecz są bardzo czasochłonne i 
ograniczone kilkusetmikrometrową powierzchnią pracy. 

Celem naszych badań było opanowanie procesu wytwarzania metalicznych nanostruktur 
jednorodnie pokrywających podkłady o rozmiarach rzędu cm2. Nanocząstki, nanodruty i 
nanohelisy uzyskujemy techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej za pomocą wiązki 
elektronów (e-PVD). Dalsza optymalizacja zdolności rezonansowych uzyskanych obiektów 
wymagała ustalenia optymalnych warunków ich wzrostu i obróbki, w tym: rodzaj podkładu, 
temperatura i czas wygrzewania, prędkość i kąt napylania. Przygotowane próbki mierzone 
są za pomocą reflektometru UV-VIS, spektrofotometru oraz skaningowego mikroskopu 
elektronowego. Czułość sensora sprawdzana jest typowymi roztworami soli o różnych 
stężeniach. W ten sposób, dostosowując zaledwie kilka zmiennych, jesteśmy w stanie tworzyć 
jednorodne, kilkucentymetrowe podkłady o kontrolowanym rezonansie plazmonicznym.


