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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Питання про вплив поверхневих ша-

рів на оптичні властивості речовини ніколи не втрачало своєї актуальності. Справа в 

тому, що досягти чіткої межі поділу двох середовищ практично неможливо. Так, 

будь-які технологічні прийоми обробки поверхні створюють порушений приповерх-

невий шар, а контакт з повітрям призводить до утворення на поверхні більшості ма-

теріалів шару оксиду. Усунення цих шарів не вирішує проблему створення різкої 

межі поділу внаслідок дискретної природи будови речовини. Оточення у молекул, 

які знаходяться на поверхні та в товщі зразка будуть відрізнятись, а отже, різними 

будуть і їхні оптичні властивості. Останнім обов’язково повинна приділятися увага 

при створенні матеріалів та структур з заданими електронними характеристиками. 

До класичних структур такого типу відносяться тонкі плівки, які широко викори-

стовують в оптичних пристроях для просвітлюваних покриттів, у різноманітних ін-

терференційних та поглинальних фільтрах, або в якості покриття для дзеркал. В той 

же час, розвиток сучасного матеріалознавства на рівні атомно-молекулярної інжене-

рії потребує створення нових структур: поруватих матеріалів, структур з вирощени-

ми шарами (наприклад, методом магнетронного осадження), матеріалів з певними 

областями легування, періодичних квантових наноструктур, наногетероструктур, 

тощо. На особливу увагу заслуговує відкриття нових високосиметричних алотроп-

них форм вуглецю: нанотрубок, фулеренів та графенів. Ці структури можуть стати 

основою при створенні нових елементів наноелектроніки та нанофотоніки. 

Дослідження зміни стану поляризації світла при його взаємодії на межі поділу се-

редовищ бере свій початок ще в ХІХ сторіччі в роботах Малюса, Брюстера та Фре-

неля. Незважаючи на свою привабливість, розроблений метод, який отримав назву 

еліпсометрія, довгий час не знаходив широкого застосування і розвитку аж до сере-

дини минулого сторіччя. Основною перепоною була складність математичних роз-

рахунків при розв’язку прямої та оберненої задач. Наразі, подолання цієї перешкоди 

дозволило повною мірою скористатись його перевагами: надзвичайно високою чут-

ливістю до фізико-хімічного стану поверхні та структури тонких поверхневих ша-

рів, а також неруйнівним характером вимірювань. Наслідком цього стало не тільки 

збільшення кількості об’єктів дослідження, але і висунення підвищених вимог до 

експериментального устакування та методів обробки даних. 

Саме тому в даній роботі послідовно проаналізовано вимоги до універсальної по-

ляризаційної гоніофотометричної установки: реєстрація як відбитого, так і розсіяно-

го зразком випромінювання; можливість функціонування в режимах гоніофотомет-

ра, еліпсометра та поляриметра; забезпечення необхідної точності вимірювання ку-

тів повороту рухомих елементів; обрання методу реєстрації світлового потоку; 

отримання необхідних для подальшої обробки даних (від 105 до 106 покрокових екс-

периментальних вимірювань) за прийнятний час. Для забезпечення кожної вимоги 

запропоновано шляхи їх вирішення та описано їхню практичну реалізацію. В ре-

зультаті було розроблено та створено згідно з цими вимогами оригінальне автомати-

зоване устаткування, яке здатне вирішувати найширше коло задач, що потребують 

прецизійних поляризаційних вимірювань. 

Всі ці задачі утворюють два великі класи – прямі задачі та обернені. Якщо 

розв’язок прямої задачі полягає у визначенні характеристик світла після взаємодії з 
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об’єктом, параметри якого вважаються відомими, то розв’язок оберненої задачі пе-

редбачає встановлення параметрів об’єкта за відомими характеристиками світла, що 

отримані експериментально. Обидва ці класи передбачають побудову адекватного 

модельного уявлення про досліджуваний об’єкт, що неможливо здійснити без чітко-

го розуміння фізичної природи взаємодії світла з відповідними стуктурами, ураху-

вання розсіювальної складової у втратах світла при проходженні шарів матеріалів з 

різними типами провідності. 

В основі всіх запропонованих в роботі теоретичних моделей лежить взаємодія 

плоскої електромагнітної хвилі з однорідним шаром речовини при врахуванні бага-

топроменевої інтерференції. Використовуючи результати цієї взаємодії в якості ба-

зового елемента та застосовуючи матричні форми запису, в роботі запропоновано 

моделі будови поверхневих шарів різної природи: гетеро структур, неоднорідних 

шарів на поверхні скла, острівцевих плівок, тощо. 

Для розв’язання обернених задач, які відповідають цим моделям були використа-

но потужні методи теорії глобальної оптимізації. Крім того, застосування методів 

розв’язання перевизначених систем лінійних рівнянь при обробці експерименталь-

них даних дозволило з необхідною точністю в режимі реального часу проводити об-

числення еліпсометричних параметрів та вектора Стокса розсіяного випромінюван-

ня, а також розраховувати матриці Мюллера. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

з’ясування особливостей перебігу фізичних явищ, які виникають при взаємодії по-

ляризованого світла з поверхневими шарами різної провідності. Це вимагає ство-

рення адекватних оптичних моделей досліджуваних об’єктів, а також розв’язання 

відповідних обернених задач. Більше того, потреба в постійному підвищенні точно-

сті та швидкості гоніополяризаційних вимірювань зумовлює удосконалення як апа-

ратури, так і методики проведення досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, про-

ведене в дисертаційній роботі, відповідає науковим тематикам кафедри оптики фі-

зичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шеченка: 

«Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих 

систем з різним типом провідності еліпсометичним методом» (№ ДР 0101U002480); 

«Оптичні та магнітооптичні властивості поверхневих шарів та плівок з різним типом 

провідності» (№ ДР 0106U006391); «Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики 

конденсованого стану i елементарних частинок, астрономiї i матерiалознавства для 

створення основ новітніх технологiй» (№ ДР 0111U004954); «Формування та фiзич-

нi властивостi наноструктурованих композитних матерiалiв та функцiональних по-

верхневих шарiв на основi карбону, напiвпровiдникових та дiелектричних складо-

вих» (№ ДР 0116U004781); «Принципи керування оптичними і фотоелектричними 

властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодно-

го типу» (№ ДР 0119U100308). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи стало прецизійне 

визначення рівня втрат поляризованого світла за рахунок поглинальної та розсіюва-

льної компонент при його проходженні через тонкі перехідні та відбивальні поверх-

неві шари середовищ з різними типами провідності. Це досягалось шляхом розроб-

ки, створення та використання удосконалених нових методів гоніополяриметрії та 

алгоритмів обробки експериментальних даних. 
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Для досягнення цієї мети розв’язувалися наступні завдання: 

1. Розробка та обгрунтування фізичних моделей неоднорідних шарів та гетерост-

руктур, розрахунок їхніх поляризаційно-оптичних характеристик, з’ясування фізич-

них механізмів взаємодії випромінювання з відповідними поверхневими структура-

ми. 

2. Комплексне порівняльне дослідження функціональних можливостей апаратури 

та методів аналізу поляризованого випромінювання. Розробка та створення унікаль-

ного поляризаційного гоніофотометричного комплексу для дослідження найширшо-

го кола поляриметричних задач. 

3. Вдосконалення наявних математичних методів обробки експериментальних 

даних та розв’язання оберненої задачі з метою отримання шуканих параметрів вихі-

дної теоретичної моделі в режимі реального часу. 

4. Розробка методу одночасного визначення показників поглинання та заломлен-

ня непровідних середовищ внаслідок використання єдиної гоніофотометричної схе-

ми досліду. 

5. Визначення розподілу показника заломлення за глибиною для поверхневих 

шарів матеріалів напівпровідникового типу. 

6. Визначення поляризаційного відгуку (за умови збудження поверхневих плаз-

мон-поляритонів включно) та розрахунок оптичних характеристик наногетерострук-

тур, які містять шари благородних металів, з подальшим оцінюванням на основі цих 

характеристик перспективи використання таких структур в якості сенсорів. 

7. З’ясування особливостей впливу структури та складу речовини металевих ост-

рівцевих плівок на компоненти вектора Стокса відбитого променя та елементи мат-

риці Мюллера таких структур. 

Об’єкт дослідження: взаємозв’язок морфологічних особливостей нанострукту-

рованих поверхневих шарів з кутовим розподілом поляризаційних характеристик 

світлового поля. 

Предмет дослідження: закономірності перетворення поляризаційних характери-

стик світла при його взаємодії з тонкими шарами з різною провідністю при відби-

ванні та проходженні крізь них. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених задач було здійснено з залученням 

експериментальних та теоретичних методів, а саме: синхронне детектування під час 

реєстрації змінних світлових потоків шляхом сканування кута падіння, поляризацій-

на рефлектометрія (в тому числі і з збудженням поверхневих плазмон-поляритонів), 

еліпсометрія, колориметрія, стокс-поляриметрія, атомно-силова мікроскопія для ви-

значення розмірів та форми складових частин острівцевих плівок, чотирьохзондовий 

метод визначення електроопору, матричні методи розрахунку для багатошарових 

систем, метод диференційної еволюції для розв’язання оберненої задачі та методи 

розв’язку перевизначених систем лінійних рівнянь при обробці експериментальних 

даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі було отрима-

но нові наукові результати: 

1. Запропоновано фізичну модель перехідного поверхневого шару та знайдено чи-

сельний розв’язок прямої задачі для відповідних об’єктів з різними типами провід-

ності. 
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2. Вперше запропоновано спосіб одночасного визначення показників заломлення 

та поглинання стекол за єдиною гоніофотометричною схемою. 

3. Розроблено методи розв’язання оберненої задачі для методів багатокутової по-

ляриметрії, що дозволило визначати профіль показника заломлення неоднорідного 

шару на поверхні об’єкта та обчислити оптичні характеристики гетероструктур. 

4. Встановлено розподіл показника заломлення за глибиною для неоднорідного 

порушеного шару на поверхні полірованих зразків оптичного скла. 

5. Визначено оптичні характеристики неоднорідних шарів на поверхнях напівпро-

відників, а саме: кремнію та арсеніда галія як монокристалічних матеріалів, так і 

модифікованих за поверхневою структурою. 

6. Вперше встановлено характер впливу типу матеріалу, його товщини та самої 

будови захисних шарів в наногетероструктурах благородних металів на кутове по-

ложення мінімума поляритонного поглинання в залежності від показника заломлен-

ня аналітичної речовини. 

7. Вперше встановлено рівень змін в матриці Мюллера при гоніополяризаційних 

дослідженнях острівцевих плівок золота та олова на різних етапах їхнього росту. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі результати до-

зволили запропонувати новий метод визначення оптичних характеристик скла, який 

не тільки дозволяє одночасно розраховувати його показники заломлення та погли-

нання, але й дозволяє точніше врахувати вплив поверхневого шару зразка на ці ха-

рактеристики. Проведені дослідження та запропоновані моделі і алгоритми стосовно 

наногетероструктур на основі благородних металів можуть бути використані для 

створення хімічних і біологічних адсорбційних сенсорів на основі ефекту збудження 

поверхневих плазмон-поляритонів. Запропоновані методики по встановленню зале-

жності показника заломлення від глибини дозволяють більш надійно визначити 

умови експлуатації оптичних елементів з модифікованою структурою поверхневого 

шару, оцінити неминучі втрати випромінювання на таких елементах та здійснити 

пошук оптимальних технологічних режимів прецизійної обробки їхньої поверхні. 

Результати щодо визначення матриць Мюллера при відбиванні світла від острівце-

вих плівок золота та олова можуть бути покладені в основу неруйнівних методів ко-

нтролю в технологічних процесах виготовлення наноматеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, у 

якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить експериментальні дані, теоретичні та методичні положення 

і висновки, які отримані або сформульовані дисертантом особисто. Внесок здобува-

ча в працях, які виконано в співавторстві, стосовно постановки наукової задачі, 

отриманню та інтерпретації результатів, участі у написанні наукових статей є визна-

чальним. У роботах [1, 2] автор самостійно розробив теоретичні моделі та провів ві-

дповідні обчислення, брав участь в обговоренні результатів та написанні статей. В 

роботах [3, 4] – провів частину розрахунків та підготував статті до друку. Співавто-

рами робіт [5, 11, 12] є студенти, які виконували свої дипломні роботи під керівниц-

твом здобувача. Внесок автора в роботах [6, 7, 9, 10, 17-21] визначався постановкою 

дослідів по вимірюванню гоніофотометричних характеристик, побудовою моделей 

для опису фізичних процесів, інтерпретацією отриманих результатів та участю в на-

писанні статей. У роботах [8, 13, 14, 15] – запропонував шляхи удосконалення апа-

ратури та методів оптичних досліджень.  
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Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи пройшли апробацію на 

наступних наукових конференціях: International Young Scientific Conference 

“Scientific Problems of Optics and High Technology Material Science (SPO)”, (Kiev, 

Ukraine 2001, 2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016); International School-Seminar 

“Spectroscopy of Molecules and Crystals” (2001, Chernigiv, Ukraine; 2003, Sevastopol, 

Ukraine; 2005, Beregove, Crimea, Ukraine); International Conference “Physics of liquid 

matter: Modern problems (PLM MP)”, (Kiev, Ukraine 2010, 2014); 23th Annual Student 

Conference Week of Doctoral Students (Prague, Czech Republic, 2014); 13th International 

Conference on Global Research and Education (Riga, Latvia, 2014); Наука ХІІ сторіччя 

(Київ, Україна, 2014р); International scientific and practical conference “Spectroscopy in 

special applications (SSA’2003)”, (Kyiv, Ukraine, 2003). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 39 науко-

вих праць: 21 наукова стаття у фахових журналах [1-21] (8 статей у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science); 3 патенти [22-24]; 

15 тез доповідей на наукових конференціях [25-39]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською 

та англійською мовами, переліку праць здобувача, вступу, семи розділів, висновків, 

списку використаних джерел, який містить 214 найменувань та додатку. Дисертація 

містить 108 рисунків і 37 таблиць. Загальний обсяг дисертації складає 268 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтувано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання 

дослідження, представлено наукову новизну роботи та практичну значність отриманих 

результатів, а також відомості про зв’язок роботи з науковими темами, апробацію та 

особистий внесок здобувача. 

У першому розділі стисло проаналізовані гоніофотометричні методи та їхнє засто-

сування в фізиці та біології. Обговорюється необхідність створення універсального ви-

мірювального комплексу для проведення цілого ряду оптичних досліджень: рефлекто- 

та рефрактометрії, еліпсометрії (в тому числі із збудженням поверхневих поляритонів), 

Мюллер-поляриметрії, визначення спектральних характеристик розсіяного випромі-

нювання. Зазначений комплекс запропоновано розробити на основі гоніометра Г-5, що 

досягнуто за допомогою низки технічних рішень.  

По-перше, проведено модифікацію кінематичної схеми приладу. З цією метою 

створена система механічних приводів, яка дозволяє в автоматичному режимі обертати 

як столик гоніометра, так і його алідаду.  Це забезпечує можливість зміни кута падіння 

зондуючого випромінювання на зразок та кута спостереження розсіяного зразком ви-

промінювання. Дискретність зміни цих кутів складає 7,9 та 7,8 кутових секунд відпо-

відно і може бути ще зменшена зміною режима роботи крокових двигунів. 

По-друге, створено систему розпізнавання кута повороту. При визначенні кута по-

вороту рухомих частин гоніометра було вирішено використати існуючу візуальну шка-

лу приладу. Для цього була модифікована його оптична схема, розроблено алгоритм та 

написано програму для розпізнаванння зображення шкали. 

По-третє, розроблено та створено вузли обертання поляризаторів та фазових плас-

тинок, встановлено на них енкодерів власної конструкції.  
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В-четвертих, створено автоматизований прецизійний блок реєстрації випроміню-

вання з двокаскадною системою підсилення, яка забезпечує динамічний діапазон 

96,5дБ. 

На Рис.1 представлено оптичну схему розробленого гоніополяриметра 

 

 

 

Рис. 1. Оптична схе-

ма гоніополяримет-

ра: 1 – джерело світ-

ла; 2, 8 – коліматор-

ний та камерний 

об’ктиви; 3, 7 – по-

ляризатор і аналіза-

тор; 4, 6 – автомати-

чно поворотні 

чвертьхвильові пла-

стинки; 5 – об’єкт 

дослідження; 9 – фо-

топриймач; 10 – 

крокові двигуни; 11 

– плата збору даних; 

12 –персональний 

комп’ютер 

 

У другому розділі розглядається вперше запропонований метод визначення пока-

зників заломлення та поглинання плоскопаралельних пластинок оптичного скла при 

вимірюванні за єдиною гоніометричною схемою. 

Точне визначення показника поглинання потребує врахування поправки на бага-

тократне відбивання від поверхонь скляної пластинки. Зробити це можливо лише за 

умови якщо відомий показник заломлення скла. Як правило, його визначення потре-

бує використання іншої оптичної схеми, ніж при визначенні показника поглинання, 

що призводить до використання двох різних оптичних устаткувань. В роботі запро-

поновано метод визначення обох цих характеристик на одному гоніофотометрично-

му устаткуванні за єдиною оптичною схемою. Дві можливі схеми вимірювань наве-

дені на Рис.2.(а, б) 

 
 

а б 

Рис. 2. Схеми експерименту «на пропускання» (а) та «на відбивання» (б) 
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Джерелом випромінювання Дж є світлодіод із λ=625 нм, Δλ=10 нм. Коліматорний 

об’єктив Кол формує паралельний пучок світла, який далі проходить через поляри-

затор П і падає на зразок Зр. Після відбивання (пропускання) зразком світло прохо-

дить і фокусується камерним об’єктивом Кам на чутливу площадку фотоприймача 

ФП (фотодіод). 

При реєстрації світлового потоку використана схема синхронного детектування. 

Для кожного окремого виміру значення відгука фотоприймача отримується декілька 

разів. Одержаний масив експериментальних результатів статистично обробляється. 

Коли похибка досягає значення 1,5%, накопичення даних припиняється. Оптичний 

сигнал обчислюється як середнє значення за вибіркою з використанням статистич-

ного розподілу Стьюдента при довірчій імовірності 0,95. 

В ході експерименту реєструється значення світлового потоку при зміні азимута 

поляризатора та кута падіння випромінювання на поверхню зразка. Для кожного ку-

та падіння з інтервалу 0–75 (крок складає 5) поляризатор обертається навколо оп-

тичної осі в межах кута 360.  

Вважаючи, що кут повороту поляризатора п відраховується від площини падіння 

(p-площина), отримуємо залежності для коефіцієнтів пропускання та відбивання 

зразка від кута повороту поляризатора відповідно: 

 
2 2sin coss п p п      , 

 
2 2sin coss п p пR R R   . 

 

Враховуючи багатократні відбивання в пластинці, формули, зокрема для коефіці-

єнтів пропускання p- та s-компонент поляризованого випромінювання можуть бути 

записані у вигляді: 

 
2/ (1 (sin )/ )2 2 2 2 /cos

, , ,(1 )(1 )10 / (1 10 )
kd n kd

s s s sR R R
 

         , 

 
2/ (1 (sin )/ )2 2 2 2 /cos

, , ,(1 )(1 )10 / (1 10 )
kd n kd

p p p pR R R
 

         , 

 

де 
, , , ,, , ,s s p pR R R R   

 – енергетичні коефіцієнти відбивання Френеля, які розраховані 

окремо для двох поляризацій на межах поділу повітря-скло та скло-повітря, d – тов-

щина пластинки,  – кут падіння,  – кут заломлення, k – показник поглинання.  

Проведено визначення показників заломлення n та поглинання k шляхом мінімі-

зації суми квадратів різниць між експериментальними та теоретичними значеннями. 

Об’єктами дослідження було обрано зразки скла марок БС-8, СС-1, СЗС-24. Зна-

чення показників заломлення і поглинання при мінімальному значенні функції 

нев’язки MSE (mean squared error) для зразків скла при вимірюванні за обома схема-

ми в порівнянні з розрахованими наведені в Таблицях 1 і 2. 
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Таблиця 1 

Експериментальні та теоретичні значення показників заломлення та поглинання при за-

стосуванні схеми «на пропускання» 

 

Зразок n експ. n теор. k експ. k теор. MSE 

СС-1 1,5026 1,521 0,278 0,28-0,29 2,492×10-7 

БС-8 1,6962 1,719 0,003 0 1,134×10-4 

СЗС-24 1,5099 1,516 0,0345 0,028-0,034 4,126×10-5 

 

Таблиця 2 
Експериментальні та теоретичні значення показників заломлення та поглинання при за-

стосуванні схеми «на відбивання» 

 

Зразок n експ. n теор. k експ. k теор. MSE 

СС-1 1,5210  1,521 0,2900  0,28-0,29 1,167×10-6  

БС-8 1,9375 1,719 0,0204 0 1,197×10-4 

СЗС-24 1,5283 1,516 0,0296 0,028-0,034 2,186×10-6 

 

 

Встановлено, що ре-

зультати визначення по-

казника поглинання k для 

обох методів дають доб-

ре узгодження з таблич-

ними значеннями для ві-

дповідних сортів скла. 

Виявлено, що рельєф ві-

дповідних функцій MSE 

поблизу своїх мінімумів 

відповідає типу 

«яру»(Рис.3). Саме така 

поведінка зумовлює те, 

що розраховані значення 

показників поглинання k 

слабко залежать від зна-

чень показників залом-

лення досліджуваних 

стекол.  

 
Рис. 3. Значення MSE (пропускання) для скла СС-1  

 

Показано, що значення показників заломлення значно гірше (похибка до 12%) ві-

дповідають табличним. Зроблено припущення, що спричинювати похибку може не-

врахований в теоретичній моделі поверхневий шар на склі, що і було доведено екс-

периментально.  
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У третьому розділі наведено результати дослідження неоднорідних шарів на 

скляних поверхнях.  

Об’єктами дослідження були обрані три скляні призми марок Ф1, ТФ3, К8. Ме-

тодом вимірювання кута найменшого відхилення на довжині хвилі 625нм для них 

були визначені показники заломлення, які збігаються з табличними з похибкою 

0,01%.  

Проведено еліпсометричні дослідження світла, яке було відбите від поверхонь 

вказаних призм. В результаті визначені залежності параметрів ψ (азимута відновле-

ної лінійної поляризації) та Δ (зсуву фаз між p- та s-компонентами відбитого світла) 

від кута падіння θ. Вимірювання проводили за схемою PSA (Polarizer-Sample-

Analyzer), користуючись методикою аналізатора, що обертається. Використано дже-

рело світла з довжиною хвилі λ = 625 нм та напівшириною 10 нм. Для кожної з 

призм було виміряно еліпсометричні параметри ψ та Δ для десяти значень кутів з 

однаковим кроком його зміни в інтервалі 42° – 69°. 

Отримані залежності погано узгоджуються з результатами розрахунків еліпсоме-

тричних параметрів при відбиванні від поверхні діелектрика з відповідним показни-

ком заломлення (Рис.4). 

 

 
Рис. 4. Виміряні (точки) та змодельовані (суцільна лінія) ψ та Δ для скла ТФ2 в моделі одно-

рідного середовища з n = 1.713 

 

Проведено розв’язання оберненої задачі еліпсометрії для оптичного профілю у 

вигляді: 

1 0 1( ) ( ) ( )mz f qz      , 

де 1/q d  – характерна обернена товщина поверхневого шару, 0  – діелектрична 

проникність на межі «зовнішнє середовище – поверхневий шар», 1 – діелектрична 

проникність в товщі скла, а ( )mf qz  – характеристична функція, яка відповідає m-ій 

моделі. Діелектричні проникності пов’язані з відповідними показниками заломлення 

співвідношенням Re ,( 0,1)i in i  . 

Було обрано наступні m моделей: 
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1. оптично однорідний зразок скла без поверхневого шару, тобто 1( ) 0f qz   , 

який характеризується одним значенням показника заломлення n1; 

2. оптично однорідний ефективний поверхневий шар, що знаходиться на підкла-

динці, і тоді 2( ) 1f qz   при 0 z d   ; 

3. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з глибиною змі-

нюється за лінійним законом: 3( ) (1 )f qz qz   при 0 z d  ; 

4. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з глибиною змі-

нюється експоненційно: 4( ) exp( )f qz qz   при 0 z  ; 

5. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з глибиною змі-

нюється немонотонно за законом, якому відповідає характеристична функція 

5( ) (1 )exp( )f qz qz qz   , 0 z  . 

Для моделей 2-5 значення показника заломлення скла при збільшенні відстані від 

поверхні вглиб зразка має асимптотично наближатися до стандартного (паспортно-

го) значення відповідного сорту скла 1 . Слід підкреслити, що метод вимірювання 

показника заломлення за кутом найменшого відхилення дає в результаті саме цей 

глибинний показник заломлення, оскільки за законом заломлення поверхневі шари 

на склі не впливають на загальний кут відхилення. 

Здійснено теоретичний обрахунок залежностей ψ(θ) і Δ(θ) за допомогою матрич-

ного методу розрахунку оптичних характеристик при проходженні світла в багато-

шарових системах. Метод базується на знаходженні стаціонарних амплітуд напру-

женості електричного поля на межах поділу середовищ з урахуванням явища інтер-

ференції хвиль при багатократному відбиванні. Приповерхнева область зразків оп-

тичного скла представлена у вигляді послідовності k=500 тонких шарів,  параметри 

яких визначаються згідно з зазначеними вище п’ятьма моделями. Для оптимізації 

функції нев’язки F(m), використовувався алгоритм диференційної еволюції. Розра-

ховані профілі показників заломлення для скла ТФ3 наведені на Рис.5, а значення 

нев’язок для всіх зразківв Табл.3 

 

  

Рис. 5. Профілі показника заломлення n за глибиною z зразків оптичного скла ТФ3, 

розраховані за 5-ма теоретичними моделями 
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Таблиця 3  
Значення нев’язок для зразків скла Ф1, ТФ3 і К8 при застосуванні різних моделей для про-

філя показника заломлення 

 

Модель Ф1 (призма 1) ТФ3 (призма 2) К8 (призма 3) 

1 3,08×10-2 8,86×10-2 4,08×10-2 

2 2,06×10-4 3,01×10-4 1,68×10-4 

3 2,51×10-4 2,58×10-4 4,35×10-4 

4 8,21×10-4 2,31×10-4 2,03×10-3 

5 2,29×10-4 2,19×10-4 1,94×10-4 

 

Показано, що розв’язки оберненої задачі еліпсометрії для однорідного середови-

ща (модель 1) погано узгоджуються з експериментальними даними. Функція 

нев’язки (середньо-квадратичного відхилення) складає величину порядку 10-2 для 

всіх трьох зразків. Для них же під кутом Брюстера спостерігається залишкова еліп-

тична поляризація відбитої хвилі. 

Виявлено, що припущення про існування поверхневого шару на суцільному од-

норідному масиві скла суттєво покращує розв’язок оберненої еліпсометричної зада-

чі. Функція нев’язки зменшується на 2 порядки і сягає 10-4 для моделей 2-5, які від-

повідають різним профілям розподілу показника заломлення за глибиною поверхне-

вого шару. 

Встановлено, що товщини ефективних шарів на склі, знайдені в рамках моделі 2, 

добре узгоджуються  з середньоквадратичними значеннями нерівностей, які відпо-

відають 11-13 класу чистоти обробки поверхні. Такі значення є характерними для 

якісних оптичних елементів, що додатково підтверджує адекватність моделі 2. 

Показано, що серед усіх моделей поверхневого шару найкраще узгодження з екс-

периментом для всіх трьох зразків дають моделі 2 та 5, які відповідають ефективно-

му та неоднорідному поверхневому шарам. На відміну від ефективних товщин 

(20…80 нм) згідно з моделлю 2, модель 5 дає товщину поверхневого неоднорідного 

шару в 190…690 нм, що добре узгоджується з відповідними значеннями для повер-

хонь скла, які були отримані з використанням стандартних технологій обробки. Ще 

однією перевагою моделі неоднорідного шару є те, що він, на відміну від моделі 

ефективного шару, містить дані про морфологію поверхневого шару.  

Четвертий розділ роботи розглядає зміну оптичних властивостей в межах повер-

хневих оксидних шарів Si та GaAs. 

Дослідженню підлягали зразки цих напівпровідникових матеріалів, на яких при-

сутній природний оксидний шар (Рис. 6). Набір зразків включав: 1) монокристаліч-

ний кремній, 2) монокристалічний кремній, бомбардований іонами азоту, шар заля-

гання яких знаходиться на глибині 63-77 мкм, 3) монокристалічний GaAs, 4) шар 

GaAs товщиною 3 мкм, осаджений на монокристалічну кремнієву підкладку. 
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Рис. 6. Схема морфологічної будови зразків Si та GaAs 

 

Для цих зразків проведено кутові еліпсометричні вимірювання азимута відновле-

ної лінійної поляризації ψ та зсуву фаз Δ між p- та s-компонентами відбитого світла 

за допомогою автоматизованого гоніополяриметричного устаткування. Дане устат-

кування функціонувало в режимі еліпсометра з аналізатором, що обертається. Вимі-

рювання проводились при кутах падіння θ = 60…80° з кроком 1°. 

Розв’язок оберненої задачі еліпсометрії ґрунтується на уявному розбитті поверх-

невого шару зразка на сукупність із п’ятисот надтонких шарів з індивідуальними 

оптичними параметрами (комплексний показник заломлення 
j j jN n ik   , діелект-

рична проникність 
j ). До цієї сукупності застосовувався матричний метод розра-

хунку поширення світла у багатошарових системах. Розрахунок проводився для від-

битої від багатошарової структури хвилі у випадках p- та s-поляризації. За відповід-

ними амплітудами та фазами отримані шукані параметри ψ та Δ, які підлягають по-

дальшому порівнянню з експериментально виміряними величинами. 

Застосування моделі однорідного напівнескінченного середовища забезпечує до-

бре узгодженнґя з експериментальними даними (MSE є величиною порядку 10-6). 

Однак, спостерігається значне відхилення одержаних оптичних параметрів від літе-

ратурних даних (до 1,5% для кремнію та до 3,4% для арсеніду галію). Відхилення 

зумовлюється тим, що модель ефективного середовища не враховує реальну струк-

туру поверхні зразка. 

Наступною була обрана модель, що передбачає наявність на поверхні зразка од-

норідного оксидного шару. Для кремнію це SiO2 (n =1,457), а для арсеніду галію – 

Ga2O3 (n =1,425) при λ = 0,625 мкм. Єдиний параметр для варіації при цьому – тов-

щина шару. Отримані значення товщини оксидного шару 3,6-5,6нм відповідають 

даним, які отримані іншими методами. Проте, при розв’язанні оберненої задачі фун-

кція нев’язки збільшується на два порядки. Варіювання двох величин – товщини по-

верхневого шару та його показника заломлення зменшує нев’язку до 10-6 та дещо 

збільшує товщини шарів (до 7,5нм). В той же час, показники заломлення набувають 

значень, далеких від тих величин, що притаманні оксидам (n =2,8÷3), що поясню-

ється неоднорідністю структури поверхневого шару. 
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Для моделювання неоднорідної структури оксидного шару були використані лі-

нійний та експоненційний за глибиною профілі діелектричної проникності. Ліній-

ний профіль є добрим наближенням для слабких за глибиною залежностей, які мож-

на розкласти в ряд і обмежитись лише першими двома членами. Експоненційний же 

узято з припущення, що неоднорідність шару може мати дифузійне походження. 

Вважалося, що показник заломлення неоднорідного поверхневого шару на межі з 

повітрям дорівнює значенню показника заломлення SiO2 (Ga2O3) і зростає з глиби-

ною. Розраховані за обома моделями товщини оксидних шарів не перевищують 

7,5нм. Слід відзначити, що незважаючи на прийнятні значення товщин шарів, функ-

ція нев’язки зростає на два порядки в порівнянні з моделлю однорідного шару. 

У п’ятому розділі методом багатокутової еліпсометрії досліджено структуру по-

верхневого шару поруватого кремнію. Запропоновано комбінований підхід до аналі-

зу даних кутової еліпсометрії, який полягає в застосуванні моделі багатошарового 

середовища і матричного методу розрахунку розповсюдження оптичного випромі-

нювання у ньому для одержання теоретичних кутових залежностей еліпсометричних 

параметрів. 

Досліджено зразок поруватого кремнію у вигляді пластини товщиною близько 1 

мм, одержаний електрохімічним травленням монокристалічного кремнію р-типу 

протягом 3 хвилин при густині струму 10 мА/см2 в електроліті HF + ацетон у спів-

відношенні об’ємних долей 2:1. Зразок перебував на повітрі протягом кількох років 

після виготовлення. На зразку візуально спостерігається яскрава інтерференційна 

картина у вигляді кількох різноколірних смуг, яка свідчить про існування на повер-

хні власне поруватого кремнію тонкої плівки із геометрично плоскими межами. 

За допомогою автоматизованої гоніополяриметричної установки методом обер-

тового аналізатора виконано кутові еліпсометричні вимірювання, з яких знаходили 

еліпсометричні параметри відбитого світла:  – різницю фаз між р- і s- компонента-

ми електричного вектора світлової хвилі і  – арктангенс відношення коефіцієнтів 

відбивання в р- і s- площинах зразка. Кути падіння змінювалися в діапазоні 

40°…80° з кроком у 2,5°. 

При цьому вигляд функції шуканого оптичного профілю за глибиною є додатко-

вою умовою, яка накладається на багатошарову модель. Еволюційними чисельними 

методами знайдено глобальний мінімум функції нев’язки MSE між теоретичними та 

експериментальними такими залежностями і одержано параметри оптичного профі-

лю. Проаналізовано модель, згідно з якою глибинний неокислений шар поруватого 

кремнію є однорідним, а зовнішній окислений шар має лінійний профіль показника 

заломлення. Показано, що лінійна та двоступінчата моделі окисної плівки дають 

найкраще узгодження з експериментальними еліпсометричними функціями. Адек-

ватність теоретичної моделі підтверджено нами також шляхом визначення коорди-

нат колірності зразка. 

Метою аналізу еліпсометричних даних було розв’язання оберненої задачі еліпсо-

метрії, тобто знаходження характеристик відбивної системи за виміряними значен-

нями еліпсометричних параметрів. Цю задачу виконувала автоматизована програма, 

в основі якої лежить еліпсометрична функція, записана для великої кількості шарів. 

Розраховують відбиті від такої системи хвилі ( )

0

rE   для випадків p- та s-поляризації, 

користуючись співвідношеннями Френеля для амплітудних коефіцієнтів відбивання 
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між шарами. Маючи вирази для цих хвиль, легко одержати еліпсометричні парамет-

ри tg  іcos : 
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  – відношення амплітуд компонент електричного вектора відбитої хвилі, 
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  – косинус зсуву фаз між цими компонентами. 

 

Таким чином, одержуємо теоретично розраховані залежності tg  та cos  від 

кута падіння  , які порівнюються з експериментально виміряними. Критерієм якості 

збігу відповідних залежностей є функція середнього квадратичного відхилення MSE 

між ними. 

На першому етапі для опису досліджуваного зразка було застосовано однорідну 

двошарову модель. Вважали, що на поверхні кремнію знаходиться однорідний шар 

поруватого кремнію, а зверху – ще один однорідний оксидний шар (Рис.7,а). Грани-

ці зміни показника заломлення окисленого верхнього шару при моделюванні прий-

мали як 1n 1,0…2,0, а товщини – 1d 1…400 нм. Для поруватого кремнію (проміж-

ний шар) границі цих величин були відповідно: 2n  1,6…3,9, 2d 1…4 мкм.  Показ-

ник заломлення підкладки вважали рівним 3n 3,897, що відповідає монокристаліч-

ному кремнію, і не варіювали. Показниками поглинання ( 3k =0,03 для монокристалі-

чного кремнію) нехтували, наближено приймаючи їх рівними нулю. 

Враховуючи складний рельєф цільової функції MSE, яка може мати багато лока-

льних мінімумів, для пошуку глобального мінімуму було застосовано метод дифе-

ренційної еволюції, перевагами якого є простота реалізації і невелика кількість ке-

рувальних параметрів. Стартову точку для алгоритму обирали випадковим чином у 

заданих межах.  

 

 
а б в 

 
Рис.7. Двошарові моделі оптичного профілю зразка: а) – з однорідними шарами, б) і в) – з лі-

нійною зміною показника заломлення частин 2 і 1 шару поруватого кремнію. 
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При дослідженні атомної будови тонких шарів спектральна еліпсометрія, як пра-

вило, є більш інформативною, ніж кутова. Хоча таких вимірювань у даній роботі й 

не проводили, однак для оцінки адекватності одержаних результатів скористалися 

наступним прийомом. Досліджуваний зразок має яскраво виражену різнокольорову 

інтерференційну картину на поверхні. Для кожного розв’язку розрахували спектр 

відбивання світла при нормальному падінні, а за ним – координати колірності зразка 

в системах xyz та Lab. Ці координати порівнювали з одержаними фотографічним ме-

тодом (x=0,272, y=0,313). Критерієм відповідності обрали відстань LabE  у рівнокон-

трастному колірному просторі Lab. Отримані величини відповідають спостережува-

ному візуально блакитному кольору зразка в області зондування і не перевищують 

значення 7,3. Таке порівняння підтверджує, що двошарова однорідна модель доволі 

точно описує оптичні властивості зразка поруватого кремнію (загальноприйнятий 

поріг колірного розрізнення складає 2,3). 

Аналізуючи одержані параметри шарів і значення середнього квадратичного від-

хилення MSE за результатами однорідної моделі, помітно дві тенденції. Перша – 

при моделі неоднорідного проміжного шару маємо більшу товщину 2d  в середньо-

му на 10%, аніж для моделі однорідного шару, і на стільки ж вище значення MSE. 

Друга – лінійний розподіл стає більш пологим, тож модель фактично вироджується 

до випадку однорідного шару. Звідси можемо зробити висновок про ймовірну одно-

рідність показника заломлення 2n  проміжного шару за глибиною. 

Вважаємо, що неоднорідним є верхній шар (Рис.2,в): його показник заломлення 

змінюється лінійно від 11n  до 12n . Фіксуємо параметри середнього шару згідно з ре-

зультатами однорідної моделі. Показано, що залежність показника заломлення вер-

хнього шару від глибини існує: він змінюється в середньому від 11n  = 1,47 до 

12n  = 1,56. Товщини оксидного шару в неоднорідній і однорідній моделях приблизно 

такі самі (з похибкою до 2%), а MSE в другій з них зменшується приблизно на 4%. 

Так само, як і для однорідної моделі, розраховано спектри відбивання, координати 

колірності зразка x, y та їх відмінність від спостережуваного кольору в просторі Lab. 

Порівняно з однорідною моделлю, ця відмінність менша, що підтверджує адекват-

ність одержаних результатів при використанні неоднорідної моделі. 

В іншому наближенні верхній окислений шар у теоретичній моделі розбили на 

два однорідних шари. Перший із них, таким чином, міг би описати можливий ре-

зультат взаємодії залишків продуктів реакції при їх контактуванні з атмосферним 

повітрям. У такому підході параметри шару неокисленого поруватого кремнію були 

зафіксовані.  

Встановлено, що зовнішній шар плівки має більшу товщину 0d , аніж її внутріш-

ній шар 1d , а їх сума збігається з одержаними в однорідній моделі товщинами окис-

леного шару 1d  з похибкою в 1%. Відповідні середні показники заломлення склада-

ють: 0n   1,50, 1n   1,67. MSE зменшилась на 9% порівняно з попередньою мо-

деллю, однак, відстань LabE  зросла на 12%. Стверджується, що така розширена 

тришарова модель найкраще описує, порівняно з попередніми моделями, еліпсомет-

ричні результати вимірювань зразка. 
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Рис. 8. Експериментальні та теоретичні залежності величин tan  та cos  від кута падіння   

для теоретичноих моделей а) і в) 

 

Наочною ілюстрацією справедливості застосованого теоретичного підходу є ви-

гляд суміщуваних при мінімізації MSE експериментальних та розрахованих еліпсо-

метричних функцій tg та cos, відповідні кутові залежності яких наведено на 

Рис.8. 

Загалом, оптичні властивості поруватого кремнію добре описуються двошаровою 

моделлю. Загальна його товщина (близько 2,5 мкм) добре узгоджується з літератур-

ними даними відповідно до технології виготовлення даного зразка. Стверджується, 

що глибинний шар поруватого кремнію є однорідним по своїй товщині, а поверхне-

вий окислений шар має складніший розподіл показника заломлення. Для його опису 

підходить як лінійний, так і двоступінчатий профіль (менше значення функції MSE) 

показника заломлення. 

Одержані значення показників заломлення приповерхневих шарів поруватого 

кремнію свідчать, що до його складу входять оксиди кремнію (з показником залом-

лення, близьким до 1,45), залишки неокисленого кремнію з показником заломлення 

приблизно 3,9, доступ до якого заблоковано оксидами, і порожні пори. 

Поруватий кремній характеризується яскраво вираженою інтерференцією в пове-

рхневому шарі, що може бути використано для додаткової оцінки його товщини, яка 

становить близько 150 нм. Застосовані нами методи колориметрії демонструють до-

бре узгодження розрахованого і виміряного кольорів зразка, підтверджуючи адеква-

тність результатів моделювання структури поверхневого шару. 

Шостий розділ містить результати дослідження поляризаційного відгуку гібрид-

них структур на основі тонких плівок Au, Ag та Cu, захищених діелектричними ша-

рами HfO2, MgF2 або графеном.  

Метали з великою густиною вільних електронів є найпридатнішими матеріалами 

для плазмоніки. Згідно з цим критерієм, найкращими плазмонними металами з-

поміж усіх інших є золото та срібло завдяки високій провідності і наближенням дій-

сної частини діелектричної проникності  до нуля за рахунок міжзонного поглинан-

ня у видимій області. Однак, через високу хімічну активність срібло швидко окис-

люється в повітряній атмосфері, це обмежує довготривале застосування сенсорів на 

його основі для заміни золота в біосенсорах, які функціонують у тому ж спектраль-
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ному діапазоні. Значні перспективи у цьому відношенні також має мідь. До того ж 

цей метал набагато дешевший за срібло і золото. Але мідь теж окислюється в умовах 

повітряної атмосфери ще швидше, ніж срібло, призводячи до суттєвих втрат чутли-

вості сенсора. 

Запропоновано розв’язання цієї проблеми шляхом використання дуже тонкого 

шару HfO2 або графену, що захищає мідну/срібну плазмонну плівку і підвищує тер-

мін дії сенсора. Оксид HfO2 обрано завдяки його високій хімічній стійкості і знач-

ному показнику заломлення (n1,9-2,0 у видимій області). Діелектричне покриття 

функціонує тоді як захисний шар, який до того ж модифікує ще і плазмонні власти-

вості наноструктури. Тому необхідно було визначити оптичні параметри кожного із 

шарів таких гетероструктур та оцінити рівень плазмонного відгуку в них залежно 

від типу металевого шару. Це надало можливість знайти оптимальні умови для їх 

функціонування в якості чутливих плазмонних сенсорів. 

Зразки були виготовлені методом електронно-променевого випаровування. Вони 

являють собою скляні пластинки товщиною близько 1 мм, на які були осаджені тон-

кі металеві (Au, або Ag, або Cu), діелектричні (HfO2 або MgF2) та графеновий шари. 

Для забезпечення адгезії нижнього шару з підкладкою на неї попередньо було нане-

сено тонкий проміжний шар хрому (1…3 нм), який слугував основою для нанесення 

всіх наступних шарів гетероструктури. Їх товщини в процесі осадження контролю-

вали методом каліброваного кварцового мікробалансу (Quartz Crystal Microbalance, 

QCM). Дані стосовно показника заломлення n скляних підкладинок зразків було пе-

ревірено шляхом пошуку брюстерівського мінімуму в кутовій залежності коефіцієн-

та відбивання для  p-поляризованого світла. Одержано значення n = 1,506±0,047 при 

λ = 625 нм. 

Для еліпсометричного контролю зразків була застосована схема еліпсометра з 

аналізатором, що обертається (Рис.1). В якості джерела випромінювання використа-

но світлодіод з довжиною хвилі λ = 625 нм і спектральною напівшириною 

Δλ = 10 нм. Площину поляризації падаючої хвилі орієнтували під кутом 45° до пло-

щини падіння (p-площини). Для заданих кутів падіння θ променя на зразок реєстру-

вали інтенсивність відбитого світла при обертанні аналізатора 7 (Рис.1). За цими да-

ними програмне забезпечення, що керує установкою, відтворює форму еліпса поля-

ризації та обчислює кутові залежності азимута відновленої лінійної поляризації ψ(θ) 

та зсуву фаз між p- та s-компонентами відбитого світла Δ(θ). Під час еліпсометрич-

них вимірювань світло на зразки падало зі сторони осаджених на підкладку шарів 

тонких плівок. 

Для збудження поверхневого плазмонного резонансу (ППР) у зразках була засто-

сована схема Кречмана. В експерименті до гіпотенузної грані призми притискувався 

зразок, так що його скляна підкладка ставала ніби продовженням середовища скля-

ної призми. Для забезпечення оптичного контакту між призмою та підкладкою в 

якості імерсійної рідини було використане вазелінове масло. За таких умов прохо-

дження в середовищі зондовий промінь відбивається від багатошарової структури 

всередині скляної підкладки. За певних кутів падіння створюються сприятливі умо-

ви для виникнення плазмонного резонансу, внаслідок чого частина енергії світлової 

хвилі переходить безпосередньо у шарувату структуру зразка. 

В основу програми для розрахунку оптичних характеристик при проходженні і 

відбиванні світла у багатошарових системах покладено матричний метод. Для роз-
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рахунку азимута ψ відновленої лінійної поляризації та зсуву фаз Δ між p- і s-

компонентами пройденого через зразки світла нами проведено моделювання явища 

проходження світла крізь таку багатошарову плівкову систему з використанням на-

дбань електромагнітної теорії, у підході, який розглянутий у розділі 3. 

Отримані експериментальні дані добре узгоджуються з результатами розв’язання 

оберненої задачі еліпсометрії. Експериментальні й теоретичні залежності Δ(θ) збі-

гаються між собою при незначному відхиленні показників поглинання тонких мета-

левих шарів (Au, Ag, Cu) від літературних даних для масивних металів. При цьому 

відповідні залежності ψ(θ) якісно схожі, однак, повної їхньої збіжності можна досяг-

ти лише за рахунок суттєвої зміни оптичних сталих n і k шарів. Тоді це спричинює 

розходження відповідних пар залежностей Δ(θ). Тому оптичні сталі металевих плі-

вок було вирішено варіювати за двома апроксимаціями: (а) за найкращою збіжністю 

для певного зразка двох порівнюваних залежностей Δ(θ); (б) за найменшими відхи-

леннями в парах залежностей як за величиною Δ(θ), так і ψ(θ) для певного зразка. В 

якості типового прикладу дані підходи для зразка Cr(1,5нм)Cu(43нм)HfO2(7нм) ілю-

струє Рис. 9. 

Із Рис. 9 видно, що розв’язок оберненої задачі еліпсометрії за критерієм (а) є 

більш достовірним, ніж за критерієм (б), оскільки за умови повної збіжності обох 

кривих для параметра Δ зміщення експериментальної кривої ψ(θ) вздовж вертикалі 

може бути пояснене лише ефектами розсіяння світла у зразку, які залежать від стану 

поляризації падаючого випромінювання. Так, зміщенню ψ по вертикалі на 1°, відпо-

відає відмінність приблизно в 4% у розсіянні між p- та s-компонентами поляризова-

ного світла. 

 

 
 
Рис. 9. Суміщення експериментальних (символи) та розрахованих (пунктирні криві) залеж-

ностей ψ(θ) й Δ(θ) зразка Cr(1,5нм)Cu(43нм)HfO2(7нм) в апроксимаціях: (а) –лише для Δ(θ) і 

(б) – одночасні варіації ψ(θ) та Δ(θ). 
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Кутові залежності коефіцієнта внутрішнього відбивання RIN(θIN) p-

поляризованого світла в геометрії Кречмана представлені на Рис. 10. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 10. Експериментальні (символи) та розраховані (суцільні лінії) кутові залежності коефі-

цієнта внутрішнього відбивання RIN(θIN) зразків Cr(1,5нм)Au(47нм) (а), 

Cr(1,5нм)Ag(45нм)HfO2(8нм) (б) і Cr(1,5нм)Cu(43нм)HfO2(7нм) (в). 
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Типовою особливістю експериментальних кривих є менша амплітуда зміни зна-

чень RIN і більш згладжена їхня форма порівняно з розрахованими кривими. Така 

поведінка може бути пояснена тим, що реальні товщини шарів не є строго однако-

вими по всій поверхні плівки, адже за висотою кожен шар містить лише порядку 10-

100 атомів (а для адгезивних прошарків Cr ще менше). Тоді для кожної такої ділянки 

на поверхні зразка інтерференційні умови, а отже, і розв’язки оберненої задачі бу-

дуть дещо відрізнятись. Тому результуюча крива відбивання може бути представле-

на сумою відповідних кривих для окремих ділянок плівки, товщини яких в певних 

межах змінюються. Природньо очікувати, що їх накладання призведе до спостере-

жуваної в експерименті невідповідності. 

Слід окремо зазначити, що для зразка Cr(3нм)Cu(35нм)HfO2(10нм) розраховані 

залежності ψ(θ) й Δ(θ) збігаються з експериментальними значно краще. Це можна 

пояснити тією обставиною, що даний зразок має товстіший адгезійний шар Cr 

(3 нм), ніж усі інші. Тоді завдяки такому шару хрому краще нівелюються нерівності 

на скляній підкладці і формується більш плоска межа поділу з наступним шаром Cu, 

нанесеним зверху. Тому інтерференційні умови для світла в цьому шарі порушують-

ся менше, що й спричинює краще узгодження між експериментальними еліпсомет-

ричними параметрами ψ та Δ і результатами їхніх розрахунків в обох апроксимаціях 

як (а) і (б) запропонованих моделей. 

Використовуючи результати для коефіцієнта відбивання p-поляризованої хвилі 

при збудженні ППР, було оцінено оптичні характеристики шарів матеріалів, з яких 

складаються зазначені гетероструктури. Для цього підбирались параметри n і k ме-

талевих шарів, за яких обчислене кутове положення плазмонного мінімуму кожного 

зразка збігалось з положенням відповідного мінімуму на експериментальній кривій. 

Запропоновану теоретичну модель було використано для оцінки рівня ефектив-

ності зазначених структур при їх застосуванні в якості плазмонних сенсорів. Як ві-

домо, такі сенсори функціонують за принципом реєстрації величини зсуву кутового 

положення кривої плазмонного резонансу. Тому для кожного зразка чисельно роз-

раховували кутове положення мінімуму кривої RIN(θIN) як функцію показника зало-

млення середовища, яке контактує з верхнім (оксидним) шаром такого сенсора. Де-

які з отриманих залежностей наведені на Рис. 11.  

З Рис. 11 видно, що різниця між залежностями незначна, окрім кривої для зразка 

2 – Cr(2нм)Au(40нм)HfO2(30нм). Дещо відрізняються залежності для зразків (сенсо-

рів) 7 – Cr(3нм)Cu(35нм)HfO2(10нм) і 8 – Cr(1,5нм)Cu(43нм)HfO2(7нм) на основі мі-

ді, які зміщуються вгору на ~4,9° та ~2,6° відповідно. Це призводить до незначного 

зменшення максимально можливого під час діагностики показника заломлення кон-

трольованої речовини, який може бути зафіксований таким сенсором. Нахил кривих 

на Рис. 11 визначає чутливість відповідного сенсора до зміни показника заломлення. 

Для всіх зразків ця характеристика є майже однаковою і складає ~100° на одиницю 

варіації n в околі n = 1,20. Слід зауважити про певне підвищення чутливості сенсорів 

при зростанні показника заломлення в околі n = 1,30 (~130° на одиницю варіації n) 

завдяки росту нахилу відповідних кривих.  
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Рис. 11. Залежності кутового положення мінімуму коефіцієнта внутрішнього відбивання зра-

зків від показника заломлення n зовнішнього середовища для гетероструктур на основі зо-

лота (а) та міді (б). 

 

Результати дослідження показали, що проміжний шар Cr відіграє не лише роль 

адгезійного матеріалу при створенні сенсора на основі плазмонного збудження, але 

й забезпечує наявність плоскої межі для нанесення наступного тонкого шару гетеро-

структури, заповнюючи нерівності поверхні скляної підкладинки. Це покращує ін-

терференційні умови для світла при його проходженні в наступному металевому 

шарі, що призводить до зменшення напівширини мінімуму кривої поверхневого 

плазмонного резонансу і підвищення рівня ефективності виготовленого в такій пос-

лідовності шарів сенсора. 

З’ясовано, що оптична товщина захисного оксидного шару HfO2 суттєво впливає 

на форму кривої поверхневого плазмонного резонансу, і тому вимоги до ступеня 

однорідності цього шару під час процесу осадження повинні бути особливо високи-

ми. Зі зростанням оптичної товщини оксидного шару мінімум резонансної кривої 

зміщується в область більших кутів і доступний для діагностики діапазон показни-

ків заломлення звужується. 

Встановлено, що чутливість плазмонних сенсорів на основі Au, Ag чи Cu до змі-

ни показника заломлення контрольованої речовини дещо зростає з його збільшен-

ням і практично не залежить від типу обраного для створення сенсора шару металу. 

Зростання товщини шару HfO2 також підвищує чутливість сенсора ППР. Сенсори на 

основі Cu відрізняються незначним звуженням інтервалу визначення показників за-

ломлення контрольованої речовини порівняно з сенсорами на основі Au та Ag. 

У сьомому розділі методами багатокутової еліпсометрії, Стокс- та Мюллер-

поляриметрії досліджено надтонкі плівки молібдену, титану, золота та олова.  

Об’єктами еліпсометричного дослідження стали тонкі плівки молібдену й титану, 

нанесені на скляні підкладки методом магнетронного розпорошення при постійному 

струмі. Осадження плівок здійснювалось на приладі вакуумного осадження 

УВН 74 П-3, який модифіковано для роботи у режимі магнетронного осадження ме-

талевої мішені в атмосфері аргону. На катод подавався від’ємний потенціал -0,45…-

1 кВ відносно робочої камери. Розпорошувані катоди були виготовлені з молібдену 

марки МЧ-1 чистотою 99,7% і титану марки ВТ-1-0 чистотою 99,9%. У заздалегідь 
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відкачану до 2·10-5 мм рт. ст. камеру подавався аргон чистотою 99,9% до досягнення 

тиску 5·10-3 мм рт. ст. Після осадження зразки перебували в повітряній атмосфері 

протягом декількох років. 

Досліджувались дві серії зразків: 3 молібденових та 4 титанових плівки. Підкла-

динками слугували скляні пластини завтовшки близько 1,5 мм з показником залом-

лення n = 1,51 на довжині хвилі 625 нм. Оскільки безпосередній контроль товщини 

осадженої плівки в процесі розпорошення у даному приладі відсутній, то з метою 

оцінки відповідних товщин були виміряні коефіцієнти пропускання T для кожного 

зразка при λ = 625 нм. Варто відзначити, що через неоднорідність плівок коефіцієнт 

пропускання змінювався в межах поверхні приблизно в межах 6% від середнього 

значення для кожного зразка. 

Кутові еліпсометричні вимірювання зразків проведено на автоматизованому го-

ніополяриметричному комплексі з використанням схеми аналізатора, який оберта-

ється. Обчислення азимута відновленої лінійної поляризації ψ та зсуву фаз Δ між p- і 

s-компонентами пройденого через зразки світла відбувалось за допомогою матрично-

го методу розрахунку оптичних характеристик при проходженні світла в багатоша-

рових системах, який був описаний в третьому розділі.  

 Для кожного із досліджуваних зразків порівнювались експериментально виміря-

ні й розраховані залежності ψ(θ) і Δ(θ). Вважалося, що досліджувана тонкоплівкова 

структура складається з нескінченно широких плоскопаралельних шарів – однорід-

них та ізотропних – а оптичні властивості кожного такого шару описуються компле-

ксним показником заломлення 
in  та геометричною товщиною 

id  і-го шару. Нумера-

ція шарів починається з верхнього оксидного шару (Рис.12): верхній шар – 1, мета-

левий шар – 2, нижній 

адгезійний шар – 3, 

скляна підкладка – 4 

При цьому показни-

ки заломлення ni і пог-

линання ki шарів вважа-

ли відомими, а товщини 

шарів d1, d2 і d3 були не-

відомими параметрами, 

які потрібно було знай-

ти. Критерієм якості розв’язку слугувало середнє квадратичне відхилення MSE між 

розрахованими й експериментальними даними. 

В межах розв’язку оберненої задачі еліпсометрії були отримані товщини шарів 

d1, d2 і d3 для всіх зразків. Як відомо, для молібденових зразків верхній шар 1 скла-

дається, в основному, з оксиду молібдену МоО3, а нижній шар 3 – також з оксиду 

МоО3 і, можливо, інших сполук. Для титанових зразків – це переважно оксид TiO2. 

Тому для розрахунків були обрані оптичні сталі саме цих сполук. Результати стосо-

вно отриманих товщин для всіх зразків зведені в Табл.4 і 5. У цих же таблицях наве-

дено виміряні коефіцієнти пропускання Tексп зразків при нормальному падінні світла 

на їхню поверхню та час t осадж їх виготовлення. 

  

 
Рис.12. Зображення шаруватої структури для плівок Mo та Ti 
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Таблиця 4 

Обчислені товщини шарів, час осадження та 

коефіцієнт пропускання для зразків молібдену 

 

Зразок d1, нм d2, нм d3, нм t осадж Tексп 

Mo1 17,8 6,6 5·10-5 30 c 0,46 

Mo2 10,7 8,9 9·10-3 45 c 0,32 

Mo3 60,9 5,0 12,8 15 c 0,88 

 

Таблиця 5 

Обчислені товщини шарів та 

коефіцієнт пропускання для зразків титану 

 

Зразок d1, нм d2, нм d3, нм Tексп 

Ti1 45,8 13,5 20,0 0,68 

Ti2 8,6 12,7 10-4 0,37 

Ti3 6,7 22,8 3·10-3 0,19 

Ti4 2,3 35,8 7·10-3 0,10 

 

З цих таблиць видно, що найбільші значення товщин оксидних шарів d1 і d3 

відповідають найменшим кількостям осадженого металу, причому ці товщини 

зменшуються як за абсолютною величиною, так і відносно товщини неокисленого 

металевого шару d2. Це пов’язано з тим, що при малому часі осадження атоми 

металу розподіляються по поверхні підкладки нерівномірно, утворюючи острівцеві 

структури. Механізми окислення острівців відрізняються для областей, що 

контактують з підкладкою, та для вільної поверхні. Тому тришарова модель для 

відповідних зразків дає найбільші значення d1 і d3. Якщо процес осадження 

проводити довше, настає поріг перколяції і острівці починають зливатися між 

собою. Така структура є менш вразливою до окислення, оскільки контактує з 

атмосферним повітрям переважно згори. Нарешті, при тривалому осадженні 

утворюється суттєво однорідний суцільний шар металу, у якого верхня й нижня 

оксидні оболонки розділені між собою. Оскільки площа поверхні, що контактує з 

атмосферою, в даному випадку найменша, а доступ до границі з підкладкою 

практично відсутній, ймовірним є отримання найменших товщин оксидних шарів d1 

і d3. 

Загальна сума товщин d1+d2+d3 у зразків з найбільшим коефіцієнтом 

пропускання (і найменшим часом осадження) максимальна, що пояснюється саме 

неоднорідністю утворюваних плівок. Спроба застосувати матричний метод до 

окислених острівців з повітряними проміжками між ними дає ефективні значення d1, 

d2 і d3, які значно відрізняються від реальних. Тому даний підхід до контролю 

товщин металевих окислених плівок є переважно застосовним до об’єктів, у яких ці 

плівки мають однорідну структуру. 
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Встановлено, що варіювання товщини адгезивного шару d3 в межах від 0 до 2 нм 

практично не змінює залежності ψ(θ) і Δ(θ). Тому його товщину можна оцінити як 

таку, що не перевищує 2 нм. 

На наступному вимірювань етапі методом Стокс-поляриметрії були досліджені 

тонкі плівки золота та олова. При їх нанесенні на підкладку в незначній кількості 

утворюються острівцеві структури, які здатні розсіювати та деполяризувати світло. 

В такому вигляді сформованої структури через обмеженість збуджень електронної 

плазми починають проявлятися розмірні ефекти, а метали набувають специфічних 

властивостей, які становлять важливий практичний інтерес. Тому необхідно було 

встановити зв’язок між величиною деполяризації відбитого від острівцевих метале-

вих плівок світла та структурною будовою відповідних зразків. 

Плівки Au та Sn були осаджені на скляні підкладинки у вигляді надтонких 

плівок. Осадження проведено на модернізованому вакуумному посту ВУП-5 мето-

дом магнетронного розпорошення на постійному струмі 20 мА металічної мішені в 

атмосферному розряді при тиску 5×10-1 мм рт. ст. Було виготовлено два набори по 5 

зразків, котрі відрізнялися за кількістю осадженого металу. При цьому прагнули, 

щоб кожен у кожному такому наборі відбувався перехід через поріг перколяції: від 

плівки з відокремленими острівцями до суцільного металевого шару. 

Морфологію поверхні зразків було досліджено методом атомно-силової мік-

роскопії (АСМ) за допомогою лабораторного комплексу «INTEGRA» від NT-MDT. 

Вимірювання відбувалося в напівконтактному режимі. Область сканування мала ро-

зміри 15×15 мкм2, роздільна здатність зонда при цьому становила 40 нм. Одержані 

АСМ-зображення для усіх зразків представлені на Рис.13. 

 

 

Рис. 13. АСМ-зображення поверхонь двох наборів зразків на основі Au та Sn 
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Кількість зафіксованих при цьому нерівностей на сканованій ділянці та їхній 

середній розмір наведено в Табл.6. 

 

Таблиця 6 

Кількість та середній розмір наноострівців в області сканування 15×15 мкм2 

Зразок Кількість зерен Середній розмір зерна, нм 

Au_1 15 215 

Au_2 228 194 

Au_3 613 146 

Au_4 701 158 

Au_5 64 173 

Sn_10_mg --- --- 

Sn_20_mg 2012 148 

Sn_45_mg 741 226 

Sn_60_mg 228 211 

Sn_155_mg 159 266 

 

 

Для визначення кутових залежностей вектора Стокса для дзеркально відбито-

го від зразка випромінювання було використано багатофункціональний автоматизо-

ваний вимірювальний комплекс, зібраний в конфігурації поляриметра. Вимірювання 

проводились на довжині хвилі λ = 0,625 мкм. 

За виміряними компонентами вектора Стокса  , , ,
T

S I Q U V  були визначені 

кутові залежності ступеня поляризації відбитого променя 2 2 2 /p Q U V I    , 

графіки яких наведені на Рис.14.  

 

 

  

 
Рис.14. Кутові залежності ступеня поляризації відбитого променя для двох серій зразків на 

основі Au та Sn 
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З Рис.14 видно, що зі збільшенням кута падіння спостерігається тенденція до 

зменшення ступеня поляризації. Максимальну величину деполяризації  1 p  при  

= 80° можна оцінити як 10% для Au та 2% для Sn. Виокремлюється з-поміж інших 

залежність для зразка Sn_10_mg. Як свідчать результати АСМ, еліпсометрії та вимі-

рювання питомого опору, на поверхні цього зразка олова вкрай мало. Значна депо-

ляризація для даного зразка, можливо, зумовлена незаповненими осадженим мета-

лом нерівностями рельєфу скляної підкладинки. Для зразків Au_1-Au_4 спостеріга-

ється зменшення ступеню поляризації p  при зростанні кількості центрів розсіяння, а 

для зразка Au_5 утворення на поверхні суцільної плівки металу з окремими частин-

ками золота, які виступають над поверхнею, призводить до зростання цього параме-

тра. Цей факт дозволив запропонувати метод контролю морфології острівцевої плів-

ки шляхом вимірювання ступеню поляризації відбитого нею випромінювання, тоді 

як еліпсометрична діагностика надає лише ефективні параметри шару. 

Схожі результати були отримані при проведенні кутової Мюллер-

поляриметрії для зразків Au_1-Au_5. З’ясовано, що найбільш чутливими до стану 

поверхні виявились елементи m12 та m21 матриці Мюллера, які характеризують за-

лежність екстинкції середовища від поляризації зондового випромінювання. Тому 

при дослідженні основна увага була приділена саме цим елементам. На Рис.15 наве-

дено кутові залежності відповідних елементів ненормованої матриці Мюллера для 

усіх 5 зразків. 

  

  

 
 

Рис.15. Кутові залежності чотирьох елементів матриці Мюллера зразків острівцевих плівок 

золота 
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З наведених серій графіків видно, що існує чітка залежність даних коефіцієнтів від 

кількості осадженого металу. Так, перший елемент m11, що визначає загальне відби-

вання, зростає зі збільшенням товщини шару золота, що є цілком природнім. Елеме-

нти m21 та m12 демонструють більш складну поведінку. Вони мають від’ємний знак і 

зі зростанням товщини металевого шару спочатку зменшуються, а потім зростають. 

Найнижче знаходяться криві для зразка 2, який наближається до перколяційного по-

рогу. 

Кутові залежності цих елементів також змінюються немонотонно, і мають мі-

німум поблизу =75°. Характерно, що чим вище знаходиться крива, тим її мінімум 

стає ширшим та пологішим і зміщується в область менших кутів падіння. Така по-

ведінка добре корелює з даними Табл.6 щодо кількості центрів розсіяння і може бу-

ти використана для отримання інформації стосовно морфології острівцевої плівки. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Найбільш важливими результатами, одержаними в дисертації, є встановлення пе-

вних закономірностей та фізичних механізмів взаємодії поляризованого випроміню-

вання з неоднорідними поверхневими шарами різної провідності та проявів цієї вза-

ємодії  в кутових залежностях характеристик відбитого зразком випромінювання, а 

саме: 

1. Вперше запропоновано спосіб одночасного визначення показників заломлення 

та поглинання стекол за єдиною гоніофотометричною схемою.  

2. На основі матричного методу обчислення стаціонарних амплітуд напруженос-

ті електричного поля на межах поділу середовищ з урахуванням явища інтерферен-

ції хвиль при багатократному відбиванні розроблено новий методологічний підхід 

до розв’язання прямої та оберненої задач еліпсометрії неоднорідних поверхневих 

шарів. Цей підхід дозволив за результатами багатокутових та імерсійних вимірю-

вань поляризаційних характеристик відбитого або пропущеного випромінювання 

визначати для цих шарів оптичний профіль за показником заломлення.  

3. Показано, що найкращим розв’язкам оберненої задачі еліпсометрії для моди-

фікованих шарів на склі відповідають моделі ефективного середовища та середови-

ща з немонотонним оптичним профілем показника заломлення, що має екстремум. 

З’ясовано, що товщина ефективного шару відповідає середньоквадратичній висоті 

нерівностей для поверхонь відповідного класу чистоти поверхні. Згідно з моделлю 

іншого профілю, який враховує морфологію поверхневого шару, товщина цього ша-

ру складає 190…690 нм, що добре узгоджується з відповідними значеннями для по-

верхонь скла, які були отримані з використанням стандартних технологій обробки і 

оцінки параметрів шорсткості.  

4. Встановлено, що розраховані товщини оксидних шарів на поверхнях Si та 

GaAs для моделей однорідного шару і шарів з лінійним та експоненційним профіля-

ми дають схожі результати, які не перевищують значення (7,60,1) нм. Показано, що 

врахування неоднорідності поверхневого шару збільшує функцію нев’язки на два 

порядки в порівнянні з моделлю однорідного шару. 

5. Вперше оцінено шляхом розв’язання оберненої задачі еліпсометрії характер 

зміни в оптичній однорідності поверхневого шару поруватого кремнію. Встановле-
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но, що його властивості добре описуються двошаровою моделлю, а глибинний шар 

поруватого кремнію є однорідним за своєю товщиною і сам поверхневий окислений 

шар має складніший розподіл показника заломлення. Для його опису прийнятним є 

як лінійний, так і двоступінчатий профілі показника заломлення. Одержані значення 

показників заломлення в межах приповерхневого шару поруватого кремнію свід-

чать, що до його складу входять оксиди кремнію (з показником заломлення, близь-

ким до 1,45), залишки неокисленого кремнію з показником заломлення в околі зна-

чення 3,9, який заблокований оксидами, і порожні пори. 

6. Застосовано методи колориметрії, які демонструють добре узгодження розра-

хованого і виміряного кольорів зразка з параметром 5,8
Lab

E  , що додатково під-

тверджує адекватний вибір моделі поверхневого шару. Яскраво виражену інтерфе-

ренційну картину в поверхневому шарі поруватого кремнію використано для неза-

лежної оцінки його товщини, яка складає близько 150 нм.  

7. З’ясовано, що оптична товщина захисного оксидного шару HfO2 в гетеростру-

ктурах, які функціонують як сенсори завдяки ефекту збудження поверхневих плаз-

мон-поляритонів суттєво впливає на форму кривої поверхневого плазмонного резо-

нансу, внаслідок чого вимоги до ступеня однорідності цього оксидного шару під час 

процесу осадження повинні бути особливо високими. Показано, що зі зростанням 

оптичної товщини оксидного шару мінімум резонансної кривої зміщується в область 

більших кутів і доступний для діагностики матеріалів діапазон їхніх показників за-

ломлення звужується. 

8. Встановлено, що проміжний шар Cr в гетероструктурах, до складу яких вхо-

дять благородні метали, відіграє не лише роль адгезійного матеріалу при створенні 

сенсора на основі плазмонного збудження, але й забезпечує наявність плоскої межі 

для нанесення наступного тонкого шару в гетероструктурі, заповнюючи нерівності 

поверхні скляної підкладинки. Це покращує інтерференційні умови для світла при 

його проходженні в наступному металевому шарі, що призводить до зменшення на-

півширини мінімуму кривої поверхневого плазмонного резонансу і підвищення рів-

ня ефективності виготовленого в такій послідовності шарів сенсора. 

9. З’ясовано, що чутливість плазмонних сенсорів практично не залежить від то-

го, який з металів Au, Ag чи Cu використовується для створення функціонального 

металевого шару. Показано, що сенсори на основі міді відрізняються незначним 

звуженням інтервалу визначення показників заломлення контрольованої речовини 

порівняно із сенсорами, які виготовлені на основі золота та срібла. 

10. Використовуючи метод Стокс-поляриметрії, встановлено значення деполяри-

зації оптичного випромінювання при відбиванні від тонких острівцевих плівок Au та 

Sn на скляній підкладці. Значення ступеня деполяризації зростає зі збільшенням ку-

та падіння  і досягає максимального значення поблизу  = 80°. З’ясовано, що на ві-

дміну від результатів еліпсометричної діагностики величина ступеня деполяризації 

надає інформацію про морфологічну будову поверхні. 

11. Встановлено, що кутові залежності елементів матриці Мюллера m12 і m21 для 

острівцевих плівок золота мають немонотонний характер з мінімумом в області ку-

тів падіння від 70° до 75° та визначаються кількістю розсіювальних центрів. Показа-

но, що використання цих залежностей як для елементів m12 і m21, так і для елементів 
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m11 і m22 дозволяє контролювати як товщину плівки, так і її морфологічні особливо-

сті при формуванні. 

12. Отримані результати дозволяють підвищити точність визначення оптичних 

характеристик поверхневих шарів, використати виявлені морфологічні особливості 

формування гетероструктури гоніополяризаційним методом для контролю оптичних 

інтерфейсів та розробки нових оптичних елементів, зокрема сенсорів, що працюють 

завдяки ефекту збудження поверхневих плазмон-поляритонів. 
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АНОТАЦІЯ 

Макаренко О.В. Гоніополяриметрія неоднорідних поверхневих шарів 

середовищ з різними типами провідності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019.  

Дисертація присвячена прецизійному визначенню втрат поляризованого світла за 

рахунок поглинальної та розсіювальної компонент при його проходженні через тон-

кі перехідні та відбивальні поверхневі шари середовищ з різними типами провіднос-

ті. Це досягалось шляхом розробки, створення та використання нових методів го-

ніополяриметрії та алгоритмів обробки експериментальних даних. Об’єктами дослі-

джень обрано діелектрики (оптичне скло), напівпровідники (Si, GaAs) та метали (ос-

трівцеві плівки Au, Sn, Mo, Ti). Окремо розглянуто гетероструктури на основі золо-

та, міді та срібла, які використовуються в якості сенсорів, що функціонують завдяки 

ефекту збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Запропоновано метод розра-

хунку оптичних характеристик при проходженні світла в багатошарових системах, 

який базується на знаходженні стаціонарних амплітуд напруженості електричного 

поля на межах поділу середовищ з урахуванням явища інтерференції хвиль при ба-

гатократному відбиванні. Шляхом розв’язування оберненої задачі еліпсометрії вста-

новлено оптичні профілі та товщини поверхневих шарів, зокрема досліджено харак-

тер зміни в оптичній однорідності поверхневого шару поруватого кремнію. Показа-

но, що глибинний шар поруватого кремнію є однорідним за всією товщею, а повер-

хневий оксидний шар неоднорідний і має складніший розподіл показника заломлен-

ня. Для гетероструктур на основі благородних металів досліджено вплив захисних 

та інтерфейсних шарів на ширину поляритонної смуги поглинання та кутового по-

ложення відповідного мінімума кривої поверхневого плазмонного резонансу. Оці-

нено рівень кутової чутливості та діапазон показників заломлення матеріалів, які 

можуть бути діагностовані сенсорами, що містять такі структури. Експериментально 

знайдено залежності між окремими компонентами вектора Стокса та структурною 

будовою металевих острівцевих плівок. Отримано матриці Мюллера відповідних 

плівок при різних умовах освітлення.  

Ключові слова: поляризація світла, гоніополяриметрія, поверхневі шари, нанос-

труктури, поляритони, вектор Стокса, матриця Мюллера.  
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АННОТАЦИЯ 

Макаренко А.В. Гониополяриметрия неоднородных поверхностных сло-

ев сред с различными типами проводимости. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.05 – оптика, лазерная физика. – Киевский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2019.  

В диссертации рассматривается прецизионное определение потерь поляризованого 

света вследствии поглощения и рассеяния при его прохождении через тонкие пере-

ходные и отражающие поверхностные слои сред с различными типами оптической 

проводимости. Объектами исследования были выбраны диэлектрики (оптическое 

стекло), полупроводники (Si, GaAs) и металлы (островковые пленки Au, Sn, Mo, Ti). 

Рассмотрены гетеростуктуры на основе золота, серебра и меди перспективные для 

использования в качестве сенсоров, котрые работают на еффекте возбуждения по-

верхностных плазмон-поляритонов. Предложен метод расчета оптических парамет-

ров при взаимодействии света с многослойными системами и неоднородными слоя-

ми, который основан на определении стационарных амплитуд напряженности элек-

трического поля на границах раздела сред с учетом явления интерференции волн 

при многократных отражениях. Установлено, что рассчитанные толщины оксидных 

слоев на поверхностях Si и GaAs для моделей однородного и неоднородных слоев с 

различными профилями показателя преломления дают схожие результаты, не пре-

вышающие значения 7,6нм. Показано, что учет неоднородности поверхностного 

слоя увеличивает функцию невязки по сравнению с моделью однородного слоя. Пу-

тем решения обратной задачи эллипсометрии, определены оптические профили и 

толщины поверхностных слоев. Для гетероструктур на основе благородных метал-

лов исследовано влияние защитных и интерфейсных слоев на ширину поляритонной 

полосы поглощения и положение соответствующего минимума. Выявлено, что оп-

тическая толщина защитного оксидного слоя HfO2 для сенсоров работающих на эф-

фекте возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов существенно влияет на 

форму кривой поверхностного плазмонного резонанса, и поэтому требования к сте-

пени однородности этого слоя во время процесса осаждения должны быть особенно 

высоки. Показано, что с ростом оптической толщины защитного слоя минимум ре-

зонансной кривой смещается в область больших углов, а доступный для диагности-

ки диапазон показателей преломления сужается. Определены угловая чувствитель-

ность и диапазон показателей преломления, которые регистрируются такими сенсо-

рами. Экспериментально установлены зависимости между структурой металличе-

ских островковых пленок и поведением компонент вектора Стокса для света, отра-

женного ними. Получены матрицы Мюллера соответствующих пленок при различ-

ных условиях освещения. Показано, что значение деполяризации отраженного света 

зависит от морфологии пленки. 

Ключевые слова: поляризация света, гониополяриметрия, поверхностные слои, 

наноструктуры, поляритоны, вектор Стокса, матрица Мюллера. 
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SUMMARY 

 

Makarenko O.V. Goniopolarimetry of inhomogeneous surface layers for 

media with different types of conductivity. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics on speciali-

ty 01.04.05 “optics, laser physics”. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Min-

istry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to precise determination of polarized light losses due to 

its absorption and scattering when passing through thin transitional and reflecting surface 

layers of media with different types of conductivity. This was achieved by developing, 

creating and using new goniopolarimetry methods and algorithms for processing experi-

mental data. The objects of study were dielectrics (optical glass), semiconductors (Si, 

GaAs) and metals (island films of Au, Sn, Mo, Ti). Heterostructures based on gold, copper 

and silver, which are used as sensors based on the effect of surface plasmon-polaritons ex-

citation, are considered separately. The method of multilayer systems optical characteris-

tics computation is proposed. It is based on finding stationary amplitudes of the electric 

field intensity at the intermediary boundaries, taking into account the interference upon re-

peated reflection. Optical profiles and thicknesses of surface layers were determined by 

the inverted ellipsometry problem solution, in particular, the question of porous silicon op-

tical homogeneity was investigated. It is shown that the deep layer of porous silicon is 

homogeneous throughout its thickness, and the surface oxide layer is non-uniform and has 

a complicated refractive index distribution. The influence of protective and interface layers 

on the width of the polariton absorption band and the corresponding minimum position is 

investigated for noble metal heterostructures. The angular sensitivity and the range of re-

fractive indices that can be measured by sensors containing such structures are determined. 

The morphology of metallic island-type films dependences on the deviation of the Stokes 

vector components of the light reflected were experimentally revealed. The Muller matri-

ces of the corresponding films under different lighting conditions were obtained. 

Key words: polarization of light, goniopolarimetry, surface layers, nanostructures, polari-

tons, the Stokes vector, the Mueller matrix. 


