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АНОТАЦІЯ 

Кравчук П.О. Фотохімічна деструкція нанонеоднорідностей поверхні 

оптичних деталей ближньопольовими волоконними зондами. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

 

В переважній більшості оптичних приладів, зокрема в лазерах, 

гіроскопах, датчиках фізичних полів, тощо, широко застосовуються 

різноманітні оптичні елементи - лінзи, призми, дзеркала. Оптична якість цих 

елементів характеризується ступенем неоднорідності (шорсткості) поверхні, 

як власне і точність самих приладів. Існує ряд традиційних методів, що 

об’єднані під назвою хіміко-механічної планаризації, застосування яких 

зменшує шорсткість поверхні і таким чином підвищує якість оптичних 

деталей. Разом з тим дані методи не дозволяють зменшити нанодефекти 

поверхні, оскільки вони не працюють в нанометровому діапазоні. Тому 

перспективи створення практичних методів деструкції нанонеоднорідностей 

поверхні зараз пов’язують із використанням оптичного ближнього поля, 

вивченням якого займається ближньопольова оптика (нанооптика). 

Протягом останнього десятиліття з’явився ряд методів, спрямованих на 

зменшення ступеня неоднорідності поверхні оптичних елементів. Проте всі  

методи мають суттєві недоліки. Більшість недоліків полягає в наступному: 

спосіб опромінення поверхні лазерним випромінюванням не є оптимальним 

для процесу деструкції нанонеоднорідностей, оскільки в даних методах 

використовується у ближній зоні тільки дві компоненти електричного поля 

~1/r та ~1/r2 і не використовують найсильнішу компоненту ~1/r3. Поширеним 

також є недолік, що пов’язаний із застосування при опроміненні речовин, 
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шкідливих (токсичних) для організму людини та небезпечних для 

лабораторного обладнання. Крім того, при контролі шорсткості визначається 

лише один із параметрів - середнє арифметичне відхилення профілю, в той час 

як для об’єктивної оцінки шорсткості потрібні й інші параметри, серед яких: 

висота нерівностей профілю по десяти точках та найбільша висота профілю. 

Також суттєвим недоліком (для масового виробництва) є мала швидкість 

нанополірування. 

Застосування еванесцентної хвилі оптичного ближнього поля та сучасної 

техніки для контролю шорсткості поверхні, яка здатна визначати достатню 

кількість параметрів шорсткості, дозволяють подолати зазначені труднощі. 

Таким чином, реалізація ефективної деструкції нанонеоднорідностей 

поверхні діелектриків шляхом оптимальної орієнтації наведених диполів 

полем еванесцентної хвилі за результатами поглибленого аналізу 

ближньопольової фотохімічної взаємодії диполів частинок нановиступів 

поверхні з диполями частинок реакційноспроможної речовини визначає 

актуальність даного дослідження та подальші перспективи практичного 

використання отриманих результатів. 

Стає зрозумілим, що ключовим поняттям, що потребує поглибленого 

аналізу проблеми фотохімічної деструкції нановиступів поверхні є диполь та 

його випромінювання, зокрема у ближній зоні. Це привело до розгляду 

модифікованої атомної моделі електричного диполя, яка більш адекватно 

описує реальні фізичні процеси, ніж модель диполя Герца або стандартна 

модель диполя з рознесеними точковими зарядами. Показано, що 

модифікована модель електричного диполя дозволяє обійти відомі проблеми 

застосування закону Кулона до атомного диполя із виникненням 

сингулярності в нульовій точці, коли додатній заряд +q ядра атома та 

еквівалентний від’ємний заряд -q електронної хмари накладаються і диполь 

схлопується, що може означати неможливість поляризації атома в 

майбутньому. Виявлено, що при осциляції електронної хмари під дією 
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змінного зовнішнього поля відбувається часткова розкомпенсація полів 

зарядів, яка залежить від плеча диполя і визначає силу притягання 

різнойменних зарядів. 

Використання в аналізі квазістатичних силових ліній, що починаються 

безпосередньо від своїх джерел - зарядів (для електричного поля) і струмів 

(для магнітного поля), дозволило в запропонованій атомній моделі диполя 

зняти обмеження диполя Герца та стандартної моделі диполя (r » l0, амплітуди 

зміщення зарядів від положення рівноваги) і дати фізичний аналіз механізмам 

формування реактивних ближніх полів, з наступним їх перетворенням в 

активні поля випромінювання, а також описати відповідні потоки енергії в 

локальній зоні (r ~ l0) осцилюючого атомного диполя на якісному рівні 

класичної електродинаміки. Вперше показано, що вільне (активне) поле 

випромінювання народжується лише в фазах (II і IV) сходження зарядів +q і -

q атомного диполя в момент відриву від них надлишкових силових ліній 

ближнього поля, накачаних у попередніх фазах (І і III) розходження зарядів. 

При цьому напрямок вектора напруженості електричного поля диполя, а таким 

чином і потоку реактивної енергії, змінюються на протилежні. 

На сьогоднішній день процеси організації наноструктур залишаються 

актуальним питання нанофізики та суміжних галузей науки (зокрема, оптики). 

В даній роботі було також встановлено можливість синхронізації коливань 

диполів із різними резонансними частотами, що реалізується при великих 

амплітудах зовнішнього оптичного ближнього поля (наприклад, 

оптоволоконної наноголки чи нановиступів поверхні кварцової пластини). 

Саме це стимулює осадження дипольних наночастинок, яке більш ефективно 

відбувається на тих ділянках, де коливання входять у резонанс і 

синхронізуються з оптичним ближнім полем. Побудова складної 

наноструктури із двох простіших проходить в два етапи. На першому вони 

синхронізуються одна з одною. На другому етапі в роботу включаються 

електростатичні сили, що притягують та переорієнтовують структури у 
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положення, що відповідає мінімуму повної енергії системи. На практиці це 

відповідає ситуації, коли молекулярна структура притягується до вже 

існуючого молекулярного нанокластера, який має багато коливальних мод. І 

якщо молекулі вдасться увійти в стан синхронізації власних коливань із 

коливаннями нанокластера, то за допомогою вже електростатичних сил 

відбудеться добудова нанокластера. Таким чином відбувається процес 

структурованого осадження наночастинок під дією оптичного ближнього 

поля. 

В роботі проведено експериментальні та теоретичні дослідження 

деструкції нанонеоднорідностей поверхні діелектриків на прикладі кварцової 

пластини шляхом фотохімічного нанополірування з використанням оптичної 

ближньопольової взаємодії диполів атомарного хлору з диполями SiO2 у полі 

еванесцентної хвилі. Шорсткість поверхні кварцової пластини була суттєво 

зменшена за допомогою запропонованого методу фотохімічного 

нанополірування. Так, протягом 20 хвилин значення параметрів шорсткості 

зменшились наступним чином: Ra від 56 нм до 27 нм (на 52%), Rz від 247 нм 

до 138 нм (на 44%) і Rmax від 317 нм до 156 нм (на 51%). Результати 

нанополірування явним чином підтверджують ефективність запропонованого 

методу, який можна використати, наприклад, для створення ультраплоских 

оптичних елементів із кварцу, які входять до складу гіроскопів, лазерів, 

датчиків фізичних полів та інших оптичних приладів. Завдяки малому часу 

фотохімічного процесу запропонована методика нанополірування сумісна з 

масовим виробництвом. 

Встановлено, що застосування еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє: отримувати атомарний хлор шляхом локальної 

фотодисоціацїї гіпохлорит-аніонів; поляризувати атоми Cl та частинки SіО2; 

зорієнтувати отримані диполі Сl і SiO2 різнойменними полюсами один до 

одного в напрямку дії найсильнішої у ближній зоні компоненти електричного 

поля диполя ~1/r3, а значить найбільш ефективним для деструкції 

нанонеоднорідностей чином. 
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Виявлено, що в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі на 

поверхні кварцової пластини паралельно протікають два взаємнозворотні 

процеси: деструкція нанонеоднорідностей поверхні кварцової пластини та 

структуроване осадження на ній продуктів хімічних реакцій. Обидва явища є 

цікавими з точки зору науки і технологій, проте лише перше явище корисне 

для даного дослідження. Друге ж є паразитним. 

Встановлено, що використання еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє здійснювати нанолокалізацію хімічних реакції. Цей 

метод може знайти застосування у нанооптиці, нанохімії та нанотехнологіях. 

Досліджено особливості ефекту Гуса-Хенхена, які суттєво впливають на 

процеси фотохімічного нанополірування поверхні кварцу. Значення 

поверхневого зсуву та зсуву Гуса-Хенхена зменшуються при збільшенні кута 

падіння і асимптотично зростають, коли значення кута падіння прямує до 

значення критичного кута. Встановлено, що потенційно негативний наслідок 

поздовжнього зсуву (щодо траєкторії поширення хвильового пучка) від 

ефекту Гуса-Хенхена для процесів, які використовують еванесцентну хвилю, 

зростає при наближенні кута падіння до кута повного внутрішнього відбиття. 

Тому для уникнення негативного впливу зсуву Гуса-Хенхена на 

запропонований метод фотохімічного нанополірування значення кута падіння 

слід вибирати таким, щоб він якомога більше відрізнявся від значення 

критичного кута. 

Ключові слова: оптичне ближнє поле, нанополірування, еванесцентна 

хвиля, диполь, фотодисоціація, силові лінії. 
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ABSTRACT 

Kravchuk P.O. Photochemical destruction of nano-inhomogeneities of the 

surface of optical parts by near-field fiber probes. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 105 - "Applied 

physics and nanomaterials ". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2021. 

Optical elements (for example, lenses, prisms, mirrors) are widely used in most 

optical devices: lasers, gyroscopes, physical field sensors, etc. An important 

characteristic of the above-mentioned elements is the degree of inhomogeneity 

(roughness) of the surface, on which the accuracy of measuring devices depends. 

The traditional methods such as the chemical mechanical planarization, whose use 

reduces the surface roughness and thus improves its quality are well known. At the 

same time, these methods do not allow reducing the nano-defects of the surface, 

because they do not work in the nanoscale. This can be achieved by using an optical 

near-field, which is studied by near-field optics (nano-optics). 

During the last decade a number of works have been devoted to this problem, 

but they all have a number of shortcomings and require additional technical 

difficulties for implementation. Some of them are as follows: the method of laser 

irradiation of the surface is not optimal for the process of destroying nano- 

inhomogeneities; substances that are harmful (toxic) to the human body and are 

hazardous to laboratory equipment are used; while controlling roughness, only one 

of the parameters is determined - arithmetical mean deviation of the assessed profile, 

while for the objective estimation of roughness, other parameters are required, 

among which: the height of the profile inequality at ten points and the highest 

elevation of the profile. In addition, a significant disadvantage (for mass production) 

is the low speed of nano-polishing. 
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The use of the evanescent wave of the optical near field and modem equipment 

for controlling surface roughness, which is capable of detecting a sufficient number 

of roughness parameters, can overcome these difficulties. Thus, the possibility of 

effective destruction of the nano-inhomogeneities of the surface of dielectrics via 

near field optochemical interaction of the dipoles of particles of the surface with 

dipoles of the particles of the reactive substance at the optimal orientation of these 

dipoles in the field of the evanescent wave determines the relevance of this study 

and the further perspectives of the practical use of the results. 

It becomes clear that the key concept in analyzing this problem is the dipole 

and its radiation, in particular in the near-zone. Therefore, an atomic model of an 

electric dipole was proposed that is closer to reality than the model of the Hertzian 

dipole or a standard model of dipole with spaced point charges. It is shown that an 

attempt to apply the Coulomb's law to the atomic dipole should lead to a singularity 

at a zero point, where the positive charge +q of the atomic nucleus and the equivalent 

negative charge -q of electron cloud are overlapped and the dipole 

collapses, and the impossibility of polarization of the atom in the future. It was found 

that oscillation of an electronic cloud under the action of an alternating external field 

leads to a partial decompensation of charge fields, which depends on the dipole's 

shoulder and determines the force of attraction of unlike charges. 

The use in the analysis of quasi-static lines of force, which begin directly from 

their sources - charges (for electric field) and currents (for magnetic field), allowed 

in the proposed atomic model of the dipole to remove the restrictions of the Hertzian 

dipole and the standard model of the dipole and give a physical analysis of the 

mechanisms of formation of reactive near fields and their transformation into active 

radiation fields, as well as to describe the corresponding energy flows in the local 

zone (r ~ l0) of the oscillating atomic dipole on the qualitative level of classical 

electrodynamics. It has been shown for the first time that the free (active) radiation 

field is bom only in the phases (II and IV) of the convergence of charges + q and -q 

atomic dipole at the moment of detaching from them of excessive lines of force of 

the near field pumped in the previous phases (I and III) of the distancing from each 
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other charges. In this case, the direction of the electric vector of the dipole, and thus 

the direction of the vector of the reactive energy flux, change to the opposite. 

Today, the processes of nanostructure organization remain topical issue of 

nanophysics and related branches of science (in particular, optics). In the present 

work it was also established that at large amplitudes of the external optical near field 

(for example, fiber optic nano-needles or nano-peaks of a surface of a quartz plate), 

it is possible to synchronize oscillations of dipoles with different resonant 

frequencies. The deposition for dipole nanostructures takes place in those regions 

where the oscillations resonate and synchronize with the optical near field. The 

structure of a complex nanostructure of two simpler passes in two stages. At the first 

stage, they are synchronized with each other. At the second stage, electrostatic forces 

are included in the work, attracting and reorienting structures to a position that 

corresponds to a minimum of total energy of the system. In practice, this 

corresponds to a situation where the molecular structure is attracted to an already 

existing molecular nanoclusters that has many oscillating mods. Then if the 

molecule will be able to enter the state of synchronization of its own oscillations 

with oscillations of the nanocluster, then with the help of electrostatic forces already, 

the completion of the nanocluster will take place. Thus, a structured deposition of 

nanoparticles under the action of an optical near field occurs. 

Experimental and theoretical studies of the destruction of nano-

inhomogeneities of the surface of dielectrics using the example of a quartz plate by 

optochemical nano-polishing using optical near-field interaction of atomic chlorine 

dipoles with SiO2 dipoles in the field of an evanescent wave are carried out. The 

surface roughness of the quartz plate was significantly reduced using the proposed 

method of optochemical nano-polishing. Thus, within 20 minutes, the values of 

roughness parameters decreased as follows: Ra from 56 nm to 27 nm (by 52%), Rz 

from 247 nm to 138 nm (by 44%) and Rmax from 317 nm to 156 nm (by 51%). The 

results of nano-polishing clearly show the effectiveness of the proposed method, 

which can be used, for example, to create ultra-flat optical elements made of quartz, 

which are part of gyroscopes, lasers, physical field sensors and other optical devices. 
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The proposed nano-polishing technique is compatible with mass production. 

It has been established that the use of an evanescent wave of an optical near 

field allows: to obtain atomic chlorine by local photodissociation of hypochlorite 

anions; to polarize Cl atoms and SiO2 particles; orient the resulting dipoles Cl and 

SiO2 with unlike poles to each other in the direction of the strongest component in 

the near zone of the electric field of the dipole ~l/r3, and therefore the most effective 

way for destruction of nano-inhomogeneities. 

It was found that in the optical near field of the evanescent wave of the quartz 

plate surface, two mutually reversible processes occur simultaneously: the 

destruction of the nano-inhomogeneities of the surface of the quartz plate and the 

structurally deposited on it of the products of chemical reactions. Both phenomena 

are interesting in terms of science and technology, but only the first phenomenon is 

useful for this study. The second one is parasitic. 

It is established that the use of the evanescent wave of the optical near field 

allows for the nano-localization of chemical reactions. This method can be used in 

nano-optics, nanochemistry and nanotechnology. 

The features of the Goos-Hanchen effect under optochemical nano-polishing 

of the quartz surface are studied. The values of the surface shift and the Goos- 

Hanchen shift decrease with increasing angle of incidence and asymptotically 

increase when the angle of incidence approaches to the value of the critical angle. It 

has been established that a potentially negative consequence of the Goos- Hanchen 

effect for processes using an evanescent wave is possible only in the case of too 

precise selection of the angle of incidence. Thus, it is always possible to select the 

value of the angle of incidence so that it is not too close to the critical angle value. 

Consequently, the Goos-Hanchen effect will not be able to negatively affect the 

proposed method of optochemical nano-polishing. 

Keywords: optical near field, nano-polishing, evanescent wave, dipole, 

photodissociation, lines of force. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ 

 

СЗМ – скануючий зондовий мікроскоп. 

СТМ – скануючий тунельний мікроскоп. 

АСМ – атомно-силовий мікроскоп. 

БСОМ – ближньопольовий скануючий оптичний мікроскоп. 

БПО – ближньопольова оптики. 

FDTD – метод скінченних різниць у часовій області (Finite-difference time-

domain). 

ПВВ – повне внутрішнє відбиття. 

LSDPMP – лазерний скануючий диференційно-фазовий мікроскоп-

профілометр ( Laser Scanning Differential- Phase Microscope-Profilometer). 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Оптичні елементи (наприклад, лінзи, призми, 

дзеркала) мають широке застосування в переважній більшості оптичних 

приладів: лазерах, гіроскопах, датчиках фізичних полів тощо. Важливою 

характеристикою цих елементів є ступінь неоднорідності (шорсткості) 

поверхні, від якого залежить точність вимірювальних приладів. Відомий ряд 

традиційних методів, як то хіміко-механічна планаризація [1], застосування 

яких зменшує шорсткість поверхні і таким чином підвищує її якість. Разом з 

тим дані методи не дозволяють зменшити нанодефекти поверхні, оскільки 

вони не працюють в нанометровому діапазоні. Досягти зменшення 

нанонеоднорідності поверхні можна, використовуючи оптичне ближнє поле 

(БП) [2-6], вивченням якого займається ближньопольова оптика (нанооптика). 

До наноо́птики зараз відносять розділ в оптиці та нанотехнології, в яких 

використовується світло, яке локалізоване у просторі, що набагато менший за 

його довжину хвилі λ, або в об’ємі набагато меншому за λ3. 

Найбільшого розвитку в останні роки отримали наступні методи 

ближньопольового нанополірування: 

• в 2010 році [2] - полірування пластини діоксиду кремнію з 

використанням хлору при нормальному опроміненні зеленим 

лазерним випромінюванням без фокусування; 

• в 2013 році [3] - полірування напівпрозорих пластин за допомогою 

світлопоглинаючої плівки; 

• в 2014 році [4] - селективне травлення поверхонь із застосуванням 

хлору та хлоровмісних газів (трихлориду бору та хлороводню); 

• в 2015 році [5] - поверхнева планаризація з використанням реакційних 

газів; 

• в 2016 році [6] - полірування поверхні діелектриків (таких як скло, 

пластик, кремнієва пластина, алмаз та нітрид галію) з 

використанням реакційних розчинів. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Проте вказані методи далекі від ідеальних. Вони мають ряд недоліків та 

потребують розв’язку додаткових технічних проблем, що зараз суттєво 

заважають їх практичній реалізації. Деякі з них полягають у наступному: 

спосіб опромінення поверхні лазерним випромінюванням не є оптимальним 

для процесу деструкції нанонеоднорідностей; використовуються речовини, 

що є шкідливими (токсичними) для організму людини та небезпечними для 

лабораторного обладнання; необхідність використання вакуумної техніки; при 

контролі шорсткості визначається лише один із параметрів - середнє 

арифметичне відхилення профілю, в той час як для об’єктивної оцінки 

шорсткості потрібні й інші параметри, серед яких: висота нерівностей 

профілю по десяти точках та найбільша висота профілю. Також суттєвим 

недоліком (для масового виробництва) є мала швидкість нанополірування. 

Використання еванесцентної хвилі оптичного ближнього поля та 

сучасної техніки для контролю шорсткості поверхні, яка здатна визначати 

достатню кількість параметрів шорсткості, дозволяють подолати вказані 

труднощі. 

Таким чином, актуальність даного дослідження визначають перспективи 

реалізації ефективної деструкції нанонеоднорідностей поверхні діелектриків 

шляхом оптимальної орієнтації наведених диполів полем еванесцентної хвилі 

за результатами поглибленого аналізу ближньопольової фотохімічної 

взаємодії диполів частинок нановиступів поверхні з диполями частинок 

реакційноспроможної речовини та подальші перспективи практичного 

використання отриманих результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота була виконана на кафедрі квантової радіофізики 

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках державної 

бюджетної НДР КНУ № 16БФ052-04 «Дослідження взаємодії 

електромагнітних, акустичних та магнітних полів з наноструктурованими 

об’єктами для новітніх біологічних та інформаційних технологій» (номер 
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державної реєстрації 0116U002564, 2016-2018 рр.) та за грантової підтримки 

Державного фонду фундаментальних досліджень України в рамках проекту 

«Фотохімічне субнанополірування поверхні діелектриків за допомогою 

оптичного ближнього поля» (№ 17ДФ052-03, номер державної реєстрації 

0117U006410, 2017 р. та № 18ДФ052-01, номер державної реєстрації 

0118U000710, 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

експериментальне та теоретичне дослідження фотохімічної ближньопольової 

деструкції нанонеоднорідностей поверхні діелектриків на прикладі кварцу із 

застосуванням еванесцентної хвилі. 

Завдання, які були поставленні для досягнення мети дисертаційної 

роботи: 

1. Розв’язати задачу про випромінення еванесцентної хвилі на основі 

моделі диполя, осцилюючого у зовнішньому змінному 

електромагнітному полі. 

2. Дослідити фізичні механізми циркуляції потоків реактивної енергії 

ближнього поля атомного диполя та її перетворення в активну енергію 

поля випромінювання в чотирьох фазах періоду осциляції. 

3. Теоретично дослідити структуроване осадження наночастинок на 

кварцовій поверхні в оптичному ближньому полі. 

4. Розробити метод фотохімічного ближньопольового нанополірування 

поверхні діелектриків за допомогою еванесцентної хвилі. 

5. Дослідити особливості ефекту Гуса-Хенхена при фотохімічному 

нанополіруванні та проаналізувати поверхневий зсув, як функцію 

кута падіння оптичного випромінювання на границю розділу 

середовищ. 

Об’єкт дослідження - нанонеоднорідності (шорсткість) поверхні 

діелектриків, зокрема кварцових зразків, в оптичному ближньому полі 

еванесцентної хвилі. 

Предмет дослідження - механізми деструкції нанонеоднорідностей 
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поверхні діелектриків на прикладі кварцових зразків за допомогою оптичної 

ближньопольової диполь-дипольної взаємодії частинок нановиступів  

поверхні з частинками реакційноспроможної речовини в полі еванесцентної 

хвилі. 

Методи дослідження. Розробка модифікованої атомної моделі диполя, 

осцилюючого у зовнішньому змінному електромагнітному полі, та 

обґрунтування процесу перетворення потоків реактивної енергії ближнього 

поля в активну енергію поля випромінювання в чотирьох фазах періоду 

осциляції проводилася на якісному рівні з використанням методів класичної 

електродинаміки. Для деструкції нанонеоднорідностей поверхні кварцових 

пластин під час нанополірування застосовували фотохімічний 

ближньопольовий метод. Рівень шорсткості поверхні кварцових пластин 

досліджувався за допомогою лазерного скануючого диференційно-фазового 

мікроскопа-профілометра LSDPMP. Для дослідження особливостей ефекту 

Гуса-Хенхена при фотохімічному нанополіруванні та аналізу зсуву Гуса-

Хенхена і поверхневого зсуву, як функцій кута падіння оптичного 

випромінювання на границю розділу середовищ, використовувалася система 

комп’ютерної алгебри Wolfram Mathematica. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше описано внутрішні механізми перетворення реактивного 

ближнього поля в активне поле випромінювання за допомогою 

запропонованої атомної моделі диполя на рівні класичної електродинаміки. 

2. Вперше показано, що вільне (активне) поле випромінювання 

народжується лише в фазах (II і IV) сходження зарядів +q і -q атомного диполя 

в момент відриву від них надлишкових силових ліній ближнього поля, 

накачаних у попередніх фазах (І і III) розходження зарядів. При цьому 

напрямок вектора напруженості електричного поля диполя, а таким чином і 

потоку реактивної енергії, змінюються на протилежні. 

3. Виявлено, що при великих амплітудах зовнішнього оптичного 

ближнього поля створюється синхронізація коливань диполів із різними 
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резонансними частотами. Осадження для різних дипольних структур 

відбувається на тих ділянках, де коливання входять в резонанс і 

синхронізуються з оптичним ближнім полем. 

4. Вперше запропоновано та реалізовано метод фотохімічного 

ближньопольового нанополірування поверхні діелектриків за допомогою 

еванесцентної хвилі, що дозволяє зорієнтувати диполі взаємодіючих частинок 

найбільш ефективним чином, який сприяє деструкції нанонеоднорідностей. 

5. Виявлено, що в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі на 

поверхні кварцової пластини паралельно протікають два протилежні процеси: 

деструкція нанонеоднорідностей поверхні та структуроване осадження 

продуктів хімічних реакцій на поверхню кварцової пластини. 

6. Виявлено, що використання еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє нанолокалізувати хімічні реакції. 

7. Встановлено, що потенційно негативні наслідки на процеси, які 

використовують еванесцентну хвилю, від зсуву Гуса-Хенхена зростають при 

наближенні кута падіння до кута повного внутрішнього відбиття. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований метод 

фотохімічного ближньопольового нанополірування поверхні кварцу за 

допомогою еванесцентної хвилі може бути використаний для створення 

оптичних елементів із кварцу, які входять до складу лазерів, гіроскопів, 

датчиків фізичних полів та інших оптичних приладів. Нанолокалізація 

хімічних реакцій в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі може 

знайти застосування у нанооптиці, нанохімії та нанотехнологіях. Керування 

двома паралельними взаємнозворотніми процесами (деструкцією 

нанонеоднорідностей та структурованим осадженням продуктів хімічних 

реакцій), що виникають в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі на 

поверхні кварцової пластини може дозволити вирощувати наноструктурні 

матеріали із заданими параметрами. 
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Особистий внесок здобувача. Всі результати наведені в дисертації 

отримані особисто автором або з його вирішальною участю. Постановка 

завдання, визначення напрямів дослідження та обговорення результатів 

здійснювалась здобувачем спільно з науковим керівником док. фіз.-мат. наук, 

проф. В.І. Григоруком та канд. фіз.-мат. наук В.С. Сидоренком. У наукових 

працях, що виконані у співавторстві, автором проведено аналіз існуючих 

моделей електричного диполя, розроблено модифіковану модель, 

проаналізовано фізику процесу розкомпенсації полів зарядів диполя, описано 

на основі запропонованої моделі процеси циркуляції реактивної енергії 

ближнього поля електричного диполя та її трансформацію в активну енергію 

поля випромінювання, виконано пошук існуючих методів оптичного 

ближньопольового нанополірування, в рамках запропонованого методу 

проведено теоретичні та експериментальні дослідження деструкції 

нанонеоднорідностей поверхні діелектриків на прикладі кварцу, розроблено 

новий метод ближньопольового фотохімічного нанополірування із 

використання еванесцентної хвилі. За результатами дослідження 

опубліковано статті та результати представлені на наукових конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Результати представлялися і 

обговорювалися на семінарах кафедри квантової радіофізики факультету 

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також на всеукраїнських і міжнародних 

наукових та науково-технічних конференціях, а саме: 

• XIII International Conference «Electronics and Applied Physics» (October 

2017, Kyiv, Ukraine); 

• 18th International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology Material Science SPO (164-165, October 2017, Kyiv, Ukraine); 

• IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень» (листопад 2017, Київ, Україна); 

• XIII Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих 
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тілах» (грудень 2017, Харків, Україна); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями 

наукової думки» (квітень 2018, Тернопіль, Україна); 

• 6th International Conference «Nanotechnologies and Nanomaterials» 

(August 2018, Kyiv, Ukraine); 

• IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & 

Properties (September 2018, Zatoka, Ukraine); 

• 3-тя Українська науково-технічна конференція «Спеціальне 

приладобудування: стан та перспективи», (грудень 2018, Kyiv, Ukraine); 

• XIX International Young Scientists Conference «Applied Physics» (May 

2019, Kyiv, Ukraine). 

 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

15 наукових робіт, з яких 6 статей у наукових фахових вітчизняних та 

зарубіжних журналах та 9 тез доповідей всеукраїнських і міжнародних 

наукових та науково-технічних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, основних висновків, списку використаних джерел 

та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 130 сторінок, 44 рисунка та 

список використаних літературних джерел із 149 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 ОПТИЧНЕ БЛИЖНЄ ПОЛЕ 

1.1 Виникнення та розвиток ближньопольової оптики 

Оптичні методи є невід’ємною частиною електронних технологій, що 

забезпечили стрімкий прогрес обчислювальної техніки в кінці XX століття 

завдяки різкому підвищенню щільності компонування елементів електронних 

схем. На зміну мікротехнологіям прийшли нанотехнології, що потребували 

розробки нових технологічних підходів, зокрема методів аналізу поверхні 

твердих тіл. Серед сучаних приладів, призначених для дослідження поверхні 

з високою просторовою роздільною здатністю, особливе місце належить 

скануючим зондовим мікроскопам (СЗМ) [7]. Першим представником став 

скануючий тунельний мікроскоп (СТМ), який приніс його творцям 

Нобелівську премію незабаром після опублікування перших результатів. Не 

меншу популярність отримав і винайдений декількома роками пізніше атомно-

силовий мікроскоп (ACM), який вирішив проблему дослідження поверхневого 

рельєфу діелектриків. 

Обидва прилади - СТМ та ACM дозволяють не тільки вивчати поверхню, 

але і модифікувати її, наприклад, наносити малюнок за заданою програмою. 

Надзвичайно привабливою видалась ідея поєднання в одному приладі високої 

просторової роздільної здатності СЗМ з численними перевагами оптичних 

методів: швидкодією, можливістю перебудови в широких межах частоти і 

потужності випромінювання, відсутністю жорстких вимог до зразка та 

середовища тощо. На перший погляд, ця ідея нездійсненна, оскільки, 

відповідно до усталених уявлень, просторова роздільна здатність оптичних 

приладів обмежена дифракцією і не може істотно відрізнятися від половини 

довжини півхвилі світла λ/2 [8; 9]. Однак класичні закони дифракції, як і інші 

явища, що пов'язані з хвильовою природою світла, засновані на неявному 

припущенні, що елементи оптичної схеми, наприклад, лінза об'єктива і зразок, 
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знаходяться на значній (в порівнянні з λ) відстані один від одного. Якщо 

мініатюрний зонд (джерело або приймач світла) переміщати на відстані r « λ 

від поверхні зразка, то можна розраховувати на реалізацію роздільної 

здатності, не обмеженої дифракцією [8; 10—12]. На цю можливість вперше 

звернули увагу в 1928 р. Стаття, яка отримала схвалення Ейнштейна, була 

опублікована в одному з провідних фізичних журналів [13]. Але ідеї, викладені 

в цій статті, набагато випередили технічні можливості того часу і незабаром 

були забуті. До них повернулися лише через десятки років, обмежившись на 

першому етапі дослідами з мікрохвилями. 

У 1984 р. група вчених з лабораторії IBM в Цюріху (в якій був створений 

і перший СТМ) реалізувала роздільну здатність λ/20 в дослідах зі світлом 

видимого діапазону [14]. Подібні результати приблизно в той же час були 

отримані й в інших дослідницьких центрах. Новий прилад отримав назву 

ближньопольовий скануючий оптичний мікроскоп (БСОМ). Перші прилади 

були технічно недосконалими, а отримані результати сприймалися скоріше як 

цікавий фізичний феномен, аніж як цінні відомості про поверхню зразка. 

Перелом стався через кілька років, коли вдалося вирішити проблему 

прецизійного контролю ширини щілини вістря-зразок і суттєво поліпшити 

технологію виготовлення оптичних зондів. Потім фронт робіт став швидко 

розширюватися. 

Унікальні можливості БСОМ були продемонстровані в різних областях, 

включаючи фізику твердого тіла, техніку запису і зчитування інформації, 

біологію та ін. [15]. За допомогою БСОМ на магнітооптичних середовищах 

була досягнута щільність запису, яка на порядок перевищує можливості 

стандартних оптичних методів [16]. При поєднанні технічних прийомів СТМ 

і БСОМ вдалося зменшити розмір деталей, що формуються на поверхні 

рельєфу, до 10 нм [17]. Великий інтерес викликали повідомлення про 

можливість спостереження окремих молекул і реєстрації їх спектрів [18]. 

Таким чином, велика кількість експериментальних і теоретичних робіт 
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заклали основи нової галузі фізики - ближньопольової оптики (БПО), що 

об'єднала мікроскопію, методи аналізу і засоби модифікації поверхні з 

субхвильовою (істотно меншою довжини хвилі) роздільною здатністю. 

 

Дослідження в цьому напрямі ведуться в десятках лабораторій, регулярно 

проводяться міжнародні конференції, ряд фірм здійснює серійний випуск 

БСОМ. Коло наукових і прикладних проблем, що пов'язані з БПО та 

розв'язуються її методами, досить широке і їхня кількість постійно зростає. 

Зокрема, з точки зору БПО навіть такі класичні питання про граничну 

роздільну здатність та її дифракційну межу часто потребують певних 

уточнень. 

1.2 Дифракційна межа роздільної здатності 

Просторова роздільна здатність характеризує здатність приладу 

розрізняти близько розташовані предмети або елементи періодичної 

структури. Значення роздільної здатності вздовж кожної з трьох координатних 

осей у загальному випадку можуть бути різними. Під просторовою роздільною 

здатністю оптичних приладів зазвичай розуміють його горизонтальну 

(паралельну площині зразка або перпендикулярну осі приладу) складову. 

Говорячи про просторовому роздільну здатність БСОМ, ми будемо мати на 

увазі горизонтальну проекцію найменшої відстані між двома помітними на 

зображенні елементами структури зразка [7; 8]. Що стосується роздільної 

здатності БСОМ по вертикалі, зауважимо лише, що вона багато в чому 

визначається рівнем шумів, зокрема, механічних вібрацій, що дестабілізують 

положення зонда при записі кожного елемента растру (зазвичай воно складає 

~ 0,1 нм). 

Питання про граничну роздільну здатність оптичних приладів при 

когерентному освітленні у 1881р. було розглянуто Аббе [12]. При опроміненні 

паралельним пучком дифракційної ґратки, що нанесена на прозору основу, за 

нею виникає система променів, які розсіяні під різними кутами. Дифраговані 
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промені, зібрані лінзою, підсилюють один одного, якщо різниця ходу між 

ними становить ціле число довжин хвиль. Ця вимога за нормального падіння 

світла задовольняється наступним співвідношенням між періодом d ґратки, 

кутом дифракції φ і довжиною хвилі λ: d sin φ = mλ, де m = 0, 1,2, ... . При 

косому освітленні, дзеркальному щодо дифрагованого променю, (рис. 1.1) 

різниця ходу зростає вдвічі і напрямки дифракційних максимумів задаються 

так:  
 

 2d sin φ = mλ  (1.1) 

де т - ціле число. Для прояву періодичності на зображенні ґратки, необхідно, 

щоб поряд з прямим (т = 0) в апертуру лінзи потрапляв хоча б один 

дифрагований промінь (т = 1) 

 

Рис. 1.1. Розсіювання світла ґраткою при косому освітленні: 2(ОА + OB) 

= 2d sin φ - різниця ходу між променями, розсіяними сусідніми вузлами ґратки 

В граничному випадку при φ → π/2 з (1.1) отримаємо наступний 

результат 

 Δrmin =dmin =λ/2 (1.2)  
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де Δrmin - гранична роздільна здатність, що ототожнюється з мінімальним 

помітним на зображенні періодом ґратки dmin. 

Релей запропонував [9] вважати зображення двох точок, що світяться, 

розділеними, якщо максимум дифракційної картини Ейрі, що представляє 

зображення однієї з точок, збігається з першим мінімумом на зображенні іншої 

точки. При цьому сумарна інтенсивність в провалі між двома піками становить 

приблизно 80% максимальної (рис. 1.2), що забезпечує прийнятний контраст 

зображення. 

 

 

Рис. 1.2. Ілюстрація критерію Релея. Зображення двох точкових джерел 

вважаються розрізненими, якщо максимум одного розподілу збігається з 

першим мінімумом іншого 
 

Таким чином, роздільна здатність по Релею визначається наступним 

чином: 

 ∆𝑟 = 0,61
𝜆

𝑛𝑠𝑖𝑛𝜑
  (1.3) 

де φ - апертурний кут, що вимірюється між віссю лінзи і направленням на край 

діафрагми, п - показник заломлення середовища, в якому розміщено об’єкт. 

При φ → π/2 Δr → Δrmin = 0,61λ, що лише злегка розходиться з результатом, 

передбаченим теорією Аббе. Ця розбіжність викликана тим, що в теорії Аббе 
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розглядаються промені, розсіяні в площині падіння, а в теорії Релея - ті, що 

поширюються всередині конуса. 

В астрономії під дифракційною межею часто розуміють мінімальний 

кутовий розмір зображення монохроматичного джерела з довжиною хвилі λ, 

що дається лінзою (телескопом) з діаметром D, який визначається як ψтin = 

1,22λ/D. 

Дифракційна межа накладає обмеження на характеристики оптичних 

приладів [8]: 

• Класичний оптичний мікроскоп не здатний розрізняти об'єкти, розмір 

яких менше значення λ/(2nsin θ), де λ - довжина хвилі, п - показник 

заломлення, θ - апертурний кут. У хороших мікроскопів θ близький до 90°, і 

отже, гранична роздільна здатність близька до дифракційної межі λ/(2n). 

• При виготовленні мікросхем методом фотолітографії мінімальний 

розмір кожного елемента мікросхеми не може бути менше дифракційної межі, 

що обмежує вдосконалення технологічного процесу. 

• Принцип дії оптичного диска полягає у зчитуванні інформації 

сфокусованим променем лазера, тому дифракційна межа накладає обмеження 

на максимальну щільність інформації. 

• Роздільна здатність телескопа не може бути більше ψmin. Так два 

точкових джерела світла, розташовані на кутовій відстані менше ψтіп, будуть 

спостерігатися як одне джерело. Однак, роздільна здатність земних оптичних 

телескопів, в першу чергу, обмежується атмосферними спотвореннями, а не 

дифракційною межею. Так дифракційна межа найбільших телескопів складає 

близько 0,01", але через атмосферні спотворення реальна роздільність 

зазвичай не перевищує 1". У той же час, роздільна здатність радіотелескопів і 

радіоінтерферометрів, а також космічних телескопів, обмежується саме 

дифракційною межею. 

Існують різні способи зменшення дифракційної межі, серед яких: 

• Дифракційна межа dmin пропорційна довжині хвилі, отже, зменшити її 

можна, використовуючи більш короткохвильове випромінювання. Так, 
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використання 1996 р. червоного лазера (λ = 650нм) замість інфрачервоного (λ 

= 780 нм) дозволило збільшити ємність оптичних дисків від 0,7 ГБ (CD) до 4,7 

ГБ (DVD), а через 10 років з використанням синьо-фіолетового лазера (λ = 405 

нм) - до 25 ГБ (Blu Ray). Перехід на короткохвильові (ультрафіолетові) лазери 

дозволяє постійно вдосконалювати технологічні норми виробництва 

мікросхем. Використання рентгенівського діапазону дозволяє на порядки 

підвищити роздільну здатність мікроскопів, на чому заснований 

рентгенівський мікроскоп. 

• Дифракційна межа обернено пропорційна показнику заломлення 

середовища. Тому її можна значно зменшити, розміщуючи об’єкт в прозорому 

середовищі з великим показником заломлення. Це використовується в 

оптичній мікроскопії і в фотолітографії. 

• Кутова дифракційна межа ψтіп обернено пропорційна діаметру 

апертури, тому підвищити роздільну здатність можна, збільшуючи апертуру 

телескопа. Однак, на практиці, роздільна здатність великих телескопів 

обмежується не дифракційною межею, а атмосферними спотвореннями, а 

також дефектами геометрії дзеркала (або нерівномірністю складу лінзи для 

рефракторів) тому дифракційна межа має значення тільки для радіотелескопів 

і для космічних оптичних телескопів. В радіоастрономії підвищити роздільну 

здатність можна, застосовуючи радіоінтерферометрію з наддовгими базами. 

Якщо два радіотелескопи працюють в режимі радіоінтерферометра, то 

дифракційна межа буде визначатися формулою ψтіп 
= λ/L, де L - відстань між 

радіотелескопами (база радіоінтерферометра). 

Подолати дифракційну межу дозволяє БСОМ [7-9]. Основною 

характеристикою БСОМ є просторова роздільна здатність, яка головним 

чином залежить від умов освітлення або в більш загальному випадку – від 

умов спостереження зразка, структури його поверхні і мікрогеометрії зонда. 

Відомо, що функція імпульсного відгуку дифракційно-обмеженої оптичної 

системи описується розподілом Ейрі [10; 11]. Півширина головного 

максимуму розподілу відповідає роздільній здатності по Релею: Δх = 
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0,61λ/sinφ, де φ - апертурний кут. В граничному випадку Δx → Δхmin = 0,61λ 

при φ → π/2. При проходженні світла через малу діафрагму або вершину зонда 

(рис. 1.3) по причині розсіяння і геометричних обмежень відбувається 

спотворення і розширення спектра просторових частот Δƒ, яке також 

описується розподілом Ейрі Δƒ= 0,61/а, де а - радіус діафрагми або вершини 

зонда. 

 
 

Рис. 1.3. Схема оптоволоконного ближньопольового зонда: 1 - звужене 

оптичне волокно, 2 - металеве покриття, 3 - випромінювання, що проходить 

через зонд, 4 - апертура зонду (2а « λ), 5 - поверхня досліджуваного зразка, 

6 - відстань між досліджуваною поверхнею та апертурою зонда (h « λ). 

Штрихами позначена область ближньопольового контакту 
 

В результаті при а → 0 хвильове поле безпосередньо за діафрагмою містить 

як завгодно великі просторові частоти і, як наслідок цього, Δхтіп → 0. В 

реальній ситуації через скінченну проникність металевого екрана (покриття) 

для випромінювання мінімальний ефективний радіус діафрагми визначається 
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глибиною проникнення світла в метал або товщиною δ скін-шару. З огляду на 

це, очікувана гранична роздільна здатність, наприклад, для зонда з 

алюмінієвим покриттям у видимому діапазоні спектра становить Δхтіп ≈ 2δ ≈ 

13 нм, що відповідає найкращим експериментальним результатам. Відсутність 

фізичних обмежень розміру вершини зонда в безапертурних БСОМ дозволяє 

реалізувати в них роздільну здатність < 1 нм [8; 7]. 

1.3 Хвильові процеси 

Утворення хвилі є процесом, який викликаний поширенням збурення в 

середовищі [9]. Таким збуренням може бути, наприклад, відхилення 

натягнутої струни від положення рівноваги. У найпростішому випадку 

гармонійних коливань залежність відхилення від часу має вигляд U(t)= U0 

sin ωt, де U0 - амплітуда, ω - циклічна частота. Ми припускаємо, що загасання 

коливань у середовищі відсутні і відхилення U повертається до початкової 

величини через проміжок часу T=2π/ω з частотою v = l/Т. При поширенні хвилі 

в деякому напрямку, наприклад, вздовж осі z, збурення приходить у кожну 

наступну точку із запізненням у часі на величину z/v, де v - фазова швидкість. 

З врахуванням запізнювання, знаходимо 

 𝑈( 𝑧, 𝑡) = 𝑈0 sin𝜔 (𝑡 −
𝑧

𝑣
) = 𝑈0 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧),  (1.4) 

де k = 2π/λ, - хвильове число, λ - довжина хвилі. Функція U є періодичною як 

за часом, так і за координатою. При фіксованому t вона однакова в точках, 

віддалених одна від одної на відстань λ, а при фіксованому z - в моменти, що 

відрізняються на період Т. Другі похідні U по t і z відрізняються множником 

(-l/v 2), що дозволяє розглядати саму функцію як частковий розв’язок 

хвильового рівняння 

 
𝜕2𝑈

𝜕𝑧2
−

1

𝑣2
𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
= 0 (1.5) 
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Частковим розв’язком цього рівняння є функція U= U0 sin(ωt - kz). При 

виконанні математичних операцій зазвичай набагато зручніше 

використовувати показникові функції замість тригонометричних і 

представляти хвилю у вигляді. 

 U = U0 exp [i(ωt ± k z)] (1.6) 

Вибір знаку в показнику степеня залежить від того, чи поширюється хвиля в 

сторону зростання або зменшення z. У загальному випадку напрямок 

поширення хвилі задається хвильовим вектором k, що створює кути α, β, γ з 

координатними осями і чисельно дорівнює |k| = k = 2π/λ. Його складові: kх = 

k cosα, kу = k cosβ, kz = k cosγ визначають періодичність повторення гребнів 

хвиль уздовж кожної з осей. Вводячи по аналогії з частотою коливань v 

просторові частоти fx = kх/2π, fy = ky/2π, fz = kz/2π, приходимо до наступного 

подання гармонійної хвилі. 

 𝑈 = 𝑈0 exp[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧)] = 𝑈0𝑒𝑥𝑝[2𝜋𝑖(𝑣𝑡 − 𝑓𝑥𝑥 − 𝑓𝑦𝑦 − 𝑓𝑧𝑧)] (1.7) 

Ця функція задовольняє тривимірному хвильовому рівнянню 

 ∇2𝑈 −
1

𝑣2
𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
= 0   (1.8) 

де ∇ - векторний оператор градієнта з проекціями д/дх, д/ду, д/дz в декартових 

координатах, ∇ 2 - оператор Лапласа (в декартовій системі координат                    

∇2 = д2/ дх2 + д2/дy2 + д2/дz2). Гребні хвилі переміщуються вздовж напрямку k 

зі швидкістю v разом з площиною 𝑓𝑥𝑥 + 𝑓𝑦𝑦 + 𝑓𝑧𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Такі хвилі 

називаються плоскими. Збурення довільного виду, відповідно до теореми 

Фур'є, може бути представлено у вигляді суми (строго кажучи, нескінченної 

множини членів) гармонійних функцій.  
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Структура хвильового поля в цьому випадку визначається суперпозицією 

гармонійних хвиль, що поширюються в різних напрямках. 

Рівняння Максвелла пов'язують вектори напруженостей �⃗� , �⃗⃗�  і індукцій 

�⃗⃗� , �⃗�  електричного і магнітного полів з густиною зарядів  і струмів j [19]. Для 

спрощення запису зазвичай залишають по одному з пари векторів. Будемо 

припускати, що навколишнє середовище є однорідним та ізотропним. Тоді 

справедливі співвідношення D = εЕ = εrε0Е, В = μH = μrμ0H, де ε (εr) і μ (μr) - 

абсолютна (відносна) діелектрична і магнітна проникності середовища. 

Вибравши за основу вектори Е і В та μr = 1 в оптичних середовищах, в 

результаті стала μ0 може бути представлена у вигляді μ0 
= 1/(εоc

2), де 

ε0 - діелектрична стала і с - швидкість світла у вакуумі, приходимо до системи 

рівнянь 

 𝑑𝑖𝑣 �⃗� =
𝜌
, (1.9) 

 𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0,  (1.10) 

 𝑟𝑜𝑡 �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
,  (1.11) 

 휀0𝑐
2𝑟𝑜𝑡�⃗� = 𝑗 + 휀

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
.  (1.12) 

Символи div (дивергенція) і rot (ротор), що входять у дану систему рівнянь, в 

прямокутній системі координат визначаються наступним чином (де 

Q - довільний вектор) 

 

 𝑑𝑖𝑣�⃗� =
𝜕𝑄𝑥

𝜕𝑥
+
𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑄𝑧

𝜕𝑧
,  (1.13) 

 

 𝑟𝑜𝑡𝑥�⃗� =  
𝜕𝑄𝑧

𝜕𝑦
−
𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑧
,  (1.14) 

 

 𝑟𝑜𝑡𝑦�⃗� =  
𝜕𝑄𝑥

𝜕𝑧
−
𝜕𝑄𝑧

𝜕𝑥
,  (1.15) 
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 𝑟𝑜𝑡𝑧�⃗� =  
𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑥
−
𝜕𝑄𝑥

𝜕𝑦
  (1.16) 

 

Крім напруженостей електричного і магнітного полів у рівняннях 

електродинаміки присутні скалярний φ і векторний А⃗⃗   потенціали. Вид 

першого з них безпосередньо випливає з закону Кулона 

 𝜑 =
1

4𝜋 0
∫

𝜌

𝑟
𝑑𝑉 ,

𝑣
  (1.17) 

де r - відстань від точки (х, у, z), в якій вимірюється потенціал, до точки              

(х', y', z') де розташований заряд. Відповідно до рівняння (1.17) потенціал 

системи зарядів представляє суму потенціалів, створених елементарними 

зарядами ρdV, що знаходяться в об’ємі V. Векторний потенціал записується в 

аналогічній формі з тією різницею, що замість густини зарядів ρ присутня 

густина струму j, а в множник перед інтегралом входить величина μ = μ0 = 

1/ε0с
2 

 𝐴 =
1

4𝜋 0𝑐
2 ∫

𝑗

𝑟
𝑑𝑉 .

𝑣
  (1.18) 

Потенціали не можуть як завгодно швидко реагувати на зміни зарядів і 

струмів, і обчислюються з запізненням на час r/v, де v - швидкість поширення 

збурення. Додаткова умова, що накладається на потенціали φ і А, має вигляд 

 𝑑𝑖𝑣𝐴 = −
1

𝑐2
 
𝜕𝜑

𝛿𝑡
.   (1.19) 

 

Знаючи потенціали, можна знайти вектори Е⃗⃗ , В⃗⃗   за формулами 
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 �⃗� = −∇𝜑 − 
𝜕𝐴 

𝜕𝑡
,  (1.20) 

 �⃗� = 𝑟𝑜𝑡𝐴 .           (1.21) 

За відсутності змінних струмів   𝜕𝐴 ⁄ 𝜕𝑡 = 0, і формула (1.20) 

перетворюється у визначення електростатичного потенціалу. Сенс двох 

перших рівнянь Максвелла, в основному, зводиться до наступного 

твердження: в будь-якій області простору можлива присутність різної 

кількості елементарних електричних зарядів різного знаку, але для «магнітних 

зарядів» така можливість відсутня (відсутність магнітних монополів). Тому 

потік електричних силових ліній через замкнуту поверхню, що пов'язаний 

теоремою Гауса з дивергенцією вектора, відмінний від нуля, коли в області 

всередині поверхні знаходиться заряд, тоді як магнітний потік через ту ж 

поверхню за будь-яких обставин дорівнює нулю. 

Хвилю, що поширюється, можна подати набором поперечних хвиль, 

кожна з яких характеризується векторами Е⃗⃗  і В⃗⃗ , перпендикулярними один 

одному і напрямку руху хвилі. Покажемо, що такі уявлення, принаймні, не 

суперечать рівнянням (1.9) - (1.12). Нехай вектори Е⃗⃗  і В⃗⃗  орієнтовані відповідно 

по осях х і у: Е = Ех, В = Ву. З рівняння (1.12) при ε = εrεо = const і формул (1.14)-

(1.16) слідує 

 −𝑐2
𝜕�⃗� 

𝜕𝑧
= 휀𝑟

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
.  (1.22) 

Диференціюючи це співвідношення за часом і переставляючи в лівій 

частині оператори д/ дt і д/дz, знаходимо 

 −𝑐2
𝜕

𝜕𝑧
(
𝜕𝐵

𝜕𝑡
) = 휀𝑟

𝜕2𝐸

𝛿𝑡2
, (1.23)  

або після підстановки 𝜕𝐵/𝜕𝑡 з (1.11) 

 
𝜕2𝐸

𝛿𝑡2
−

1

𝑣2
휀𝑟
𝜕2𝐸

𝛿𝑡2
= 0,  (1.24) 

де 𝑣 =
𝑐

√ 𝑟
=
𝑐

𝑛
, n - показник заломлення, що показує, у скільки разів фазова 



36 
 

швидкість поширення збурення в прозорому середовищі менша швидкості 

світла у вакуумі. 

Ми отримали хвильове рівняння для вектора Е⃗⃗  із заданою орієнтацією. 

Цьому рівнянню й аналогічному йому рівнянню для вектора B⃗⃗  задовольняють 

плоскі хвилі виду 

 𝐸 = 𝐸𝑥 = 𝐸0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧)],  (1.25) 

 𝐵 = 𝐵𝑦 = 𝐵0𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧)],  (1.26) 

У загальному випадку, коли орієнтація Е⃗⃗  довільна, одномірне хвильове 

рівняння замінюється тривимірним: 

 ∇2�⃗� −
1

𝑣2
𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
= 0 ,  (1.27) 

де Е⃗⃗  =  �⃗� (𝑟, 𝑡). Аналогічні рівняння справедливі і для функцій В, φ, А. Всі 

розв’язки тривимірного хвильового рівняння можуть бути представлені у 

вигляді суперпозиції одновимірних розв’язків, які описують хвилі, біжучі 

вздовж осей х, у, z або в будь-якому проміжному напрямку. Для гармонійних 

коливань подвійне диференціювання Е⃗⃗  за часом призводить до появи 

додаткового множника (-ω2). Після скорочення на ехр(iωt) рівняння (1.27) 

приходить до виду 

 ∇2�⃗� + 𝑘2�⃗� = 0,  (1.28) 

де �⃗�  =  �⃗� (𝑟 ), k = ω/v. Це рівняння називається рівнянням Гельмгольца. Якщо 

світло переходить з одного середовища в інше, з рівнянь Максвелла 

випливають граничні умови: 

 (𝐸𝑡)1 = (𝐸𝑡)2,        (𝐵𝑡)1 = (𝐵𝑡)2 (1.29) 
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де індексом t відзначені складові векторів Е⃗⃗  і В⃗⃗ , дотичні до межі розділу. На 

межі ідеального провідника  𝐸𝑡 = 0. 

Поширення електромагнітних хвиль супроводжується переносом 

енергії. Напрямок та величина потоку енергії визначаються вектором 

Пойнтінга 

 𝑆 = �⃗� × �⃗⃗� = 휀0𝑐 �⃗� × �⃗�  . (1.30) 

 

1.4 Електромагнітне поле осцилятора 

Найпростіший осцилятор - це система двох зарядів, з яких один 

нерухомий, а інший здійснює відносно нього гармонійні коливання з частотою 

ω, так що р = p0cos ωt (або в комплексній формі р = poexp (iωt), де                                

р = ql - дипольний момент) [9]. Припускаємо, що диполь знаходиться у 

вакуумі. Особливістю завдання є запізнення потенціалів А⃗⃗  і φ на час r/c, який 

необхідний для поширення збурення від джерела до точки спостереження, 

розташованої на відстані r. З формули (1.18), з огляду на те, що j = qv = q(ẟl/ẟt) 

= ẟp/ẟt, знаходимо 

 𝐴 (𝑟, 𝑡) =
1

4𝜋 0𝑐
2𝑟

𝜕𝑝 (𝑡′)

𝜕𝑡
 ,  (1.31) 

де t' = t - r/c. Щоб визначити φ(r, t), використовуємо співвідношення (1.19), що 

зв'язує два потенціали. Оскільки вектор А⃗⃗ , як і 𝑝 , має відмінну від нуля 

складову тільки по осі 𝑧 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2, то справедлива рівність 

 𝑑𝑖𝑣𝐴 =
𝜕𝐴 

𝜕𝑧
=

1

4𝜋 0𝑐
2𝑟
[−

𝑧

𝑟3
𝛿𝑝 (𝑡′)

𝜕𝑡
−

𝑧

𝑐𝑟2
𝜕2𝑝 (𝑡′)

𝜕𝑡2
]. (1.32) 

Перший член в квадратних дужках отриманий диференціюванням по z 

множника 
1

𝑟
= √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. При обчисленні другого члена 
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використовуються наступні перетворення 

𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑡
𝑒𝑥𝑝 [𝑖𝜔 (𝑡 −

𝑟

𝑐
)] =

𝜕

𝜕𝑡′
𝜕𝑡′

𝜕𝑟

𝜕𝑟

𝜕𝑧
exp(𝑖𝜔𝑡) =  

             = (𝑖𝜔) (−
𝑖𝜔

𝑐𝑖
)
𝑧

𝑟
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡′) = −

𝑧

𝑟𝑐

𝜕2

𝜕𝑡2
exp(𝑖𝜔𝑡′) .                           (1.33) 

З (1.19) і рівності pz=p*r слідує 

 𝜑(𝑟, 𝑡) = ∫𝑑𝑖𝑣𝐴𝑑𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =
1

4𝜋 0𝑟
3
[𝑝(𝑡′) ∙ 𝑟 +

𝑟

𝑐

𝜕𝑝(𝑡′)

𝜕𝑡
∙ 𝑟].            (1.34) 

Стала інтегрування прийнята рівною нулю, так як наявність статичного поля 

не впливає на випромінюючі властивості диполя, і можна заздалегідь 

припустити, що це поле відсутнє. Оскільки для гармонічного осцилятора 

диференціювання р за часом еквівалентно множенню на iω, другий член в 

(1.34) відрізняється по абсолютній величині від першого в rω/c = rk = 2πr/λ 

разів. При r « λ/2π (ця область називається ближньої зоною джерела) t' мало 

відрізняється від t, так що запізненням потенціалу можна знехтувати, і 

величина φ визначається першим доданком. У цьому випадку формула (1.34) 

має той же вигляд, що і формула для потенціалу статичного диполя 

 𝜑(𝑟) =
1

4𝜋 0

𝑝∙𝑟

𝑟3
 .  (1.35)

 

В іншому граничному випадку, коли r » λ/2π (в дальній або хвильовій 

зоні джерела) основний внесок в φ(r, t) дає другий член, обумовлений 

наявністю змінного струму. Формул (1.31), (1.34) та (1.20), (1.21) достатньо 

для строгого обчислення напруженостей електричного і магнітного полів. 

Кінцевий результат зручно представити в сферичних координатах [19] 
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𝐸𝑟 =
𝑝(𝑡′)

2𝜋휀0
(
1

𝑟3
−
𝑖𝑘

𝑟2
) cos 𝜃, 

                                   𝐸𝜃 =
𝑝(𝑡′)

4𝜋 0
(
1

𝑟3
−
𝑖𝑘

𝑟2
−
𝑘2

𝑟
) sin 𝜃,                                        (1.36) 

𝐻𝜑 =
𝐵𝜑

휀0𝑐
2
= −

𝑖𝜔𝑝(𝑡′)

4𝜋
(
1

𝑟2
−
𝑖𝑘

𝑟
) sin 𝜃. 

 

У безпосередній близькості від джерела при kr = 2πr/λ « 1 переважають 

статичний і індукційний члени, що спадають при збільшенні r як r-3 і r-2. На 

великих відстанях залишаються тільки відповідальні за випромінювання 

члени, пропорційні r-1 

 

 𝐸 = 𝐸𝜃 = −
𝑘2

4𝜋 0𝑟
𝑝(𝑡′) sin 𝜃, sin 𝜃, (1.37) 

 𝐻 = 𝐻𝜑 = −
𝑐𝑘2

4𝜋𝑟
𝑝(𝑡′) sin 𝜃.  (1.38) 

 

Взаємне розташування векторів Е⃗⃗ , Н⃗⃗ , 𝑟   в хвильовій зоні показано на 

рис. 1.4. Ці вектори утворюють правогвинтову систему, причому силові лінії 

електричного поля лежать в меридіональних площинах, а магнітно-

го - представляють концентричні кола навколо осі диполя. 

 
 

Рис. 1.4. Взаємне розташування векторів 𝑟 , Е⃗⃗ , В⃗⃗   в дальній зоні 

осцилятора 
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З формул (1.30), (1.37) - (1.38) випливає, що величина потоку 

електромагнітної енергії, яка визначається абсолютною величиною вектора 

Пойнтінга, обернено пропорційна квадрату відстані від джерела 

 𝑆 = [�⃗� × �⃗⃗� ] = −
𝑐𝑘4

16𝜋2 0𝑟
2
𝑝2(𝑡′) sin2 𝜃 . (1.39) 

Отже, повна енергія, що переноситься через концентричні сфери (площа 

яких зростає як r2) не залежить від відстані. Цей висновок має простий 

фізичний зміст: в просторі, який позбавлений від зарядів і струмів (наприклад, 

в вакуумі далеко від диполя), відсутні центри поглинання, які могли б 

викликати зменшення випромінюваної енергії. 

При оцінці потоку енергії ми не враховували внесок членів, що 

змінюються з r як r-3 і r -2 у виразі (1.36). Наявність таких складових поля ніяк 

не позначається на потужності випромінювання. У той же час, частина вектора 

Пойнтінга, яка визначається ними, на малих відстанях відмінна від нуля, 

причому напрямок потоку може не збігатися з напрямком радіуса-вектора, 

проведеного з центра сфери, що вказує на присутність радіальної складової 

поля. Очевидно, в ближній зоні відбувається циркуляція енергії, але без 

виносу за межі зони. У міру наближення до осцилятора все більшого значення 

набувають члени, пропорційні r-3, так що електричне поле починає переважати 

над магнітним і за своєю структурою нагадує поле статичного диполя. Різниця 

лише в тому, що напруженість поля не залишається сталою, а, як і дипольний 

момент, змінюється з часом за синусоїдальним законом. 

Формули (1.36), (1.37) - (1.38) представляють принциповий інтерес для 

електродинаміки взагалі і для розуміння теорії ближнього поля зокрема. 

Підсумовуємо основні наслідки цих формул: 

• Джерело випромінювання, в найпростішому випадку електричний 

диполь, безперервно втрачає енергію, перенесення якої в дальній зоні (kr » 1) 

здійснюється поперечними електромагнітними хвилями. У хвилі, що 
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розповсюджується, вектори Е⃗⃗ , Н⃗⃗  здійснюють синфазні коливання в двох 

взаємно перпендикулярних площинах. 

• У ближній зоні джерела (kr « 1) циркуляція основної частини енергії 

не супроводжується її викидом в навколишній простір. Можна сказати, що 

диполь, створивши певний потік енергії, знову поглинає його, безперервно 

підживлюючи сам себе. 

• Густина електромагнітної енергії в ближній зоні через зростаючий на 

малих відстанях вклад складових поля, що змінюються з відстанню r як r-3 і    

r-2, а також через малу протяжність зони, істотно перевищує густину енергії в 

дальній зоні. Однак переконатися в наявності цих «резервів енергії» можна, 

лише вводячи детектор безпосередньо в ближню зону. На даному етапі не 

можна сказати нічого конкретного про величину напруженості електричного і 

магнітного полів при r → 0, так як сама постановка задачі розрахунку поля 

осцилятора вимагала припущення r » l, де l - довжина диполя. 

Об'єкт, що випромінює або розсіює електромагнітне випромінювання, з 

радіусом а « λ створює навколо себе циркуляцію електромагнітної енергії. Ця 

енергія сконцентрована в області, розмір якої близький до розміру 

випромінювача. У разі, коли хвилі наштовхуються на непрозорий бар'єр - 

середовище, в якому за даних умов її існування неможливе, поле проникає 

всередину бар'єра на відстань порядку довжини хвилі. 

Ближнім полем джерела (або сукупності елементарних джерел, якщо 

мова йде про межу розділу двох середовищ), згідно [8], називається область 

існування загасаючих хвиль. Протяжність δ в даній області різна для різних 

об'єктів. Кожній просторовій частоті f в спектрі рельєфу неоднорідної 

поверхні відповідає своя глибина δƒ проникнення затухаючого поля. 

Ближньою зоною осцилятора довжиною l, згідно [8], прийнято вважати 

область, точки якої віддалені від осцилятора на відстань r, яка визначається 

нерівностями l « r « λ/2π. За такого визначення зовнішня і внутрішня межі 

області виявляються суттєво розмитими. 

Фактично всю частину простору, який знаходиться поза межами 
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ближнього поля і, отже, містить тільки хвилі, що розповсюджуються у 

зовнішньому просторі, можна називати дальньою зоною. Межу дальнього 

поля з боку малих r зазвичай окреслюють за допомогою нерівності r >> λ. 

Центральним для БПО є питання [8] про те, яким чином спостерігач, що 

знаходиться в дальній зоні, може отримати інформацію про структуру 

ближнього поля, яке не випромінює енергію. Відповідь на це питання 

міститься в здатності електромагнітних хвиль переходити з однієї форми в 

іншу. Будь-який малий об'єкт, який розміщують в середину світлового потоку, 

буде створювати навколо себе загасаюче поле, тим самим перетворюючи 

частину енергії в приховану форму. Таким об'єктом може бути молекула 

люмінофора, діафрагма в непрозорому екрані, мала частинка, що розсіює 

світло тощо. Якщо малий об'єкт ввести в загасаюче поле, він буде 

перетворювати частину його енергії у випромінювання. Доказ спроможності 

малих (радіусом а ≤ λ/2) об’єктів частково перетворювати електромагнітну 

енергію з однієї форми в іншу міститься в теоремі Вольфа-Нієто-Весперінеса 

[20], яка була сформульована невдовзі після винаходу БСОМ. Загасаюче поле 

може існувати і поблизу протяжних об'єктів із шорсткою поверхнею, спектр 

просторових частот якої містить високочастотні компоненти. З дальнього поля 

дрібні нерівності не видно. Дифракційна ґратка з 10000 штрихів/мм в 

відбитому світлі виглядає, як гладка поверхня. Але зонд, який переміщується 

в безпосередній близькості від ґратки, здатний виявити її періодичність, яка 

проявляється в структурі ближнього поля. 

Мала частинка, що знаходиться поблизу поверхні зразка та освітлюється 

зовнішнім джерелом, навколо себе буде створювати загасаюче поле. 

Наближення іншої малої частки (вершини зонда) вивільняє частину 

прихованої енергії, перетворюючи її в випромінювання, яка реєструється 

детектором. Схема перенесення енергії симетрична і процес її перетворення 

може бути направлений в протилежний бік: зовнішнє джерело збуджує 

загасаюче поле зонда, а малий об'єкт перетворює частину енергії цього поля в 

випромінювання (рис. 1.5). Оборотність характерна і для тунелювання 
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частинок через бар'єр симетричної форми [8]. Перенесення енергії від джерела 

до детектора можна розглядати як результат тунелювання фотонів через 

проміжок вістря-зразок. 

Встановлюючи детектор під різними кутами до осі приладу, можна 

змінювати ефективну висоту бар'єра. До сих пір ми не враховували тієї 

обставини, що мала частинка, що розсіює світло, випромінює електромагнітні 

хвилі в навколишній простір і за відсутності зонда, що знаходиться в 

безпосередній близькості від неї. 

 

Рис. 1.5. Схема переносу випромінювання в системі зонд (1)-зразок(2)- 

детектор(3). Затухаючі хвилі поблизу вершини зонда перетворюються малою 

частинкою на поверхні зразка у хвилі, що розповсюджуються 

За інтенсивністю цих хвиль спостерігач у дальньому полі, в принципі, 

може оцінити розмір частинки (або отвору в екрані). Але якщо в світловий 

промінь потрапляє кілька частинок, кожна з них на зображенні, побудованому 

за класичною схемою, буде розмита в коло з мінімальним розміром λ/2. За 

виглядом кола розсіювання важко робити висновки щодо кількості 

елементарних джерел, які знаходяться поруч один з одним. Так само, 

вимірювання за відсутності зразкового випромінювання після діафрагми, яка 
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розташована на вершині зонда, не можна сказати нічого конкретного про 

властивості апертурного зонда щодо формування зображень. Дійсно, крім 

розміру і форми діафрагми, спостерігається суттєвий вплив від ряду інших 

факторів, в тому числі, від товщини покриття, форми мікровиступів на торці 

зонда тощо. При утворенні зображення в БСОМ потрапляння на детектор 

прямого (без проміжного переходу енергії з однієї форми в іншу) 

випромінювання, що проходить через зразок або відбитого від зразка, створює 

фон, який зменшує контраст дрібних деталей. Корисний сигнал, що містить 

інформацію про структуру ближнього поля зразка, несе лише 

випромінювання, яке виникало при збуренні цього поля зондом. Симетрія 

схеми перенесення випромінювання від джерела до детектора вимагає 

обов'язкової участі в процесі перетворення енергії двох партнерів: зразка і 

зонда. Наближення зонда впритул до зразка не може не позначатися на 

локальній структурі електромагнітного поля. У зв'язку з цим, зображення слід 

розглядати як картину розподілу інтенсивності поля в системі зонд-зразок в 

цілому. Кожна зміна зонда вимагає введення корективів в алгоритм 

розшифровки сигналу. 

1.5 Шорсткість поверхні 

Шорсткість поверхні це сукупність нерівностей поверхні з відносно 

малими кроками на базовій довжині. Шорсткість відноситься до 

мікрогеометрії твердого тіла і визначає його найважливіші експлуатаційні 

властивості. Перш за все це зносостійкість від стирання, міцність, щільність 

(герметичність) з'єднань, хімічна стійкість, точність вимірювальних приладів, 

зовнішній вигляд тощо. 

1.5.1 Параметри шорсткості 

Залежно від умов роботи поверхні призначається параметр шорсткості 

при проектуванні деталей механізмів або елементів вимірювальних приладів. 



45 
 

Також існує зв'язок між граничним відхиленням розміру і шорсткістю. 

Вихідна шорсткість є наслідком технологічної обробки поверхні 

матеріалу, наприклад, абразивами чи хіміко-механічним методом.                             

В результаті тертя і зношування параметри вихідної шорсткості, як правило, 

змінюються. Вихідна шорсткість є наслідком технологічної обробки поверхні 

матеріалу. Для широкого класу поверхонь горизонтальний крок нерівностей 

знаходиться в межах від 1 до 1000 мкм, а висота - від 0,01 мкм до 10 мкм. В 

результаті тертя і зношування параметри вихідної шорсткості, як правило, 

змінюються, і утворюється експлуатаційна шорсткість. Параметри та 

характеристики шорсткості визначаються міждержавним стандартом ГОСТ 

2789-73, який поширюється на шорсткість поверхні виробів незалежно від їх 

матеріалу і способу виготовлення (отримання поверхні). Стандарт встановлює 

перелік параметрів і типів напрямків нерівностей, які повинні застосовуватися 

при встановленні вимог та контролі шорсткості поверхні, числові значення 

параметрів і загальні вказівки щодо встановлення вимог до шорсткості 

поверхні (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Нормальний профіль та параметри шорсткості поверхні  

Параметри шорсткості, зображені на рисунку та похідні від них: 

• l - базова довжина (довжина базової лінії, яка використовується для 

виділення нерівностей, які характеризують шорсткість поверхні); 
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• т - середня лінія профілю (базова лінія, що має форму номінального 

профілю і проведена так, щоб в межах базової довжини середньоквадратичне 

відхилення профілю є мінімальним); 

• Smi - крок нерівностей профілю (відрізок середньої лінії профілю, що 

обмежує нерівність профілю); 

• Si - крок місцевих виступів профілю (довжина відрізка середньої лінії 

між проекціями на неї двох найвищих точок сусідніх місцевих виступів 

профілю); 

• Hi max    - відхилення найбільшого максимуму профілю; 

• Hi min - відхилення найбільшого мінімуму профілю; 

•  hi max - відстань від найвищої точки одного із найбільших максимумів 

до лінії, що паралельна середній та не перетинає профіль; 

•  hi min - відстань від нижчої точки одного із найбільших мінімумів до 

лінії, що паралельна середній та не перетинає профіль; 

• Yi - відхилення профілю від лінії т (відстань між будь-якою точкою 

профілю і середньою лінією); 

• p - рівень перетину профілю (відстань між лінією виступів профілю і 

лінією, що перетинає профіль рівновіддаленої лінії виступів профілю); 

•  bп - довжина відрізків, що відсікаються на рівні p; 

•  Sm - середній крок нерівностей (середнє арифметичне значення кроку 

нерівностей профілю в межах базової довжини); 

•  S - середній крок нерівностей профілю по вершинах (середнє 

арифметичне значення кроку нерівностей профілю по вершинах у межах 

базової довжини); 

• tp - відносна опорна довжина профілю (відношення опорної довжини 

профілю до базової довжини); 

• Rmax - найбільша висота профілю (відстань між лінією виступів 

профілю та лінією впадин профілю в межах базової довжини); 

• Ra - середнє арифметичне відхилення профілю (середнє арифметичне 



47 
 

абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини) 

 𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑦𝑖|𝑑𝑥 ≅

1

𝑛
∑ |𝑦𝑖|;
𝑛
𝑖=1

0

𝑙
 (1.40) 

•  Rz - висота нерівностей профілю по десяти точках (сума середніх 

абсолютних значень висот п’яти найбільших виступів профілю та глибини 

п’яти найбільших впадин профілю в межах базової довжини) 

 𝑅𝑧 =
1

5
(∑ |𝐻𝑖 𝑚𝑎𝑥| +

5
𝑖=1 ∑ |𝐻𝑖 𝑚𝑖𝑛|

5
𝑖=1 ).  (1.41) 

При встановленні вимог до шорсткості поверхонь матеріалів потрібно знати 

їхнє функціональне призначення та конструктивні особливості. Так, для 

поверхонь тертя відповідальних деталей механізмів встановлюють допустимі 

значення для Ra (або Rz), Rmax та tp, а також напрямок нерівностей. Для 

поверхонь циклічно навантажених деталей - Rmax, Sm та S. Для виготовлення 

оптичних елементів найважливішими (найбільш показовими) параметрами 

шорсткості є Ra, Rz та Rmax. Іноді [2] обмежуються лише параметром Ra, 

враховуючи, що він дає більш повну оцінку шорсткості, ніж Rz чи Rmax, тому 

що для його визначення вимірюються величини більшого числа точок 

профілю. В той же час параметр Rz вимірюють по десяти точках, а Rmax показує 

лише найбільшу висоту профілю. Разом із тим, згідно ГОСТ 2789-73, 

рекомендується оцінювати рівень шорсткості поверхні комплексно - по 

декільком параметрам шорсткості, а не лише по Ra. В деяких випадках 

встановлюють вимоги щодо напрямку нерівностей. При цьому слід 

враховувати, що найменший коефіцієнт тертя та знос поверхонь, що труться, 

буде в тому випадку, коли напрямок руху не збігається із напрямком 

нерівностей. 
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1.5.2 Частотний спектр шорсткої поверхні 

Згідно з теоремою Фур'є, періодичну функцію ƒ(x) = f(x + 2π), яка 

задовольняє не досить жорстким умовам (яким відповідає практично будь-яка 

функція, що трапляється в фізичних дослідженнях), можна представити 

тригонометричним рядом 

 ƒ(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛 cos 𝑛𝑥 + 𝑏𝑏 sin 𝑛𝑥)

∞
𝑛=1   (1.42) 

з коефіцієнтами 

 𝑎𝑛 =
1

𝜋
∫ ƒ(𝑥) cos 𝑛𝑥
𝜋

−𝜋
𝑑𝑥,  (1.43) 

  𝑏𝑛 =
1

𝜋
∫ ƒ(𝑥) sin 𝑛𝑥
𝜋

−𝜋
𝑑𝑥. (1.44) 

До числа практичних завдань, що вирішуються методом Фур'є, 

відноситься аналіз поверхневого рельєфу [8]. Проілюструємо можливості 

методу на простому прикладі. Нехай функція ƒ(x), що характеризує відхилення 

точок рельєфу від рівня поверхні, задана в такий спосіб: ƒ(x) = |x| в проміжку 

[-π, π] (вибір будь-якого іншого симетричного інтервалу призводить лише до 

необхідності заміни змінної). Продовживши ƒ(x) з періодом 2π в обидві 

сторони осі x, приходимо до профілю трикутної ґратки (рис. 1.7). При 

розкладанні парної функції в тригонометричний ряд (1.42) коефіцієнти bп 

дорівнюють нулю. Використовуючи при обчисленні ап інтегрування по 

частинах, приходимо до представлення ƒ(x) у вигляді ряду 

 ƒ(𝑥) =
𝜋

2
−
1

𝜋
(
cos𝑥

12
+
cos3𝑥

32
+
cos5𝑥

52
+⋯). (1.45) 

Оскільки амплітуди гармонік швидко зменшуються з ростом частоти, 

функції ƒ(x) із задовільною точністю відповідає сума лише кількох перших 

членів ряду. Як видно з рис. 1.7, включення всього лише двох гармонік 
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дозволяє правильно уявити період і глибину модуляції профілю ґратки. 

Додавання кожного наступного члена розкладу підвищує загостреність зубців. 

Уявімо тепер, що профіль ґратки аналізується за допомогою гранично 

тонкого зонда, який переміщується поперек канавок. З геометричних 

міркувань очевидно, що відновити на зображенні будь-яку з просторових 

частот можна лише в тому випадку, якщо розмах коливань зонда вздовж 

нормалі до поверхні буде співрозмірним з амплітудою відповідної гармоніки. 

З ростом порядкового номера гармоніки амплітуда спадає, і стає все складніше 

відрізнити корисний сигнал від шумів. 

 

 

Рис. 1.7. Профіль ґратки (а) і його представлення сумою трьох перших членів 

розкладу Фур'є (1.45) (б)  

Затухаючі хвилі, які переносять високочастотні складові спектра, крім 
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меншої амплітуди характеризуються і меншою глибиною проникнення в 

щілині зразок-вістря. Збільшення ширини щілині фактично еквівалентно 

обмеженню кількості членів розкладу ƒ(x). 

1.6 Уточнення термінології 

В електродинаміці одними з фундаментальних понять є ближня та дальня 

зони і ближнє та дальнє поля. Ці поняття не мають чіткого загального 

визначення і в залежності від області застосування, специфіки конкретної 

задачі або авторства можуть трактуватись дещо по-різному. Також інколи 

виділяють ще одну зону - проміжну (або індукційну). Так, згідно з [8], ближня 

зона розташована на відстані r « λ/2π, а дальня - r > λ. У той час як в [21] ці 

поняття визначаються так: r « λ - ближня зона, r~λ - індукційна зона, 

r » λ - дальня зона. Також в [22] визначення наступні: r < λ - ближня зона, λ < 

r < 2λ - проміжна зона, r > 2λ - дальня зона. 

У нашій роботі простір навколо джерела випромінювання (диполя) ми 

розділяємо на дві зони - ближню і дальню. Границю розділу цих зон, на нашу 

думку, природно вважати розташованою на відстані r ~ λ/2π, де всі 3 

компоненти електричного поля (~1/r3, ~1/r2, ~1/r) є співрозмірними. Таким 

чином, ближню зону можна визначити як область простору, де домінує 

компонента ~ l/r3 (r < λ), а дальню зону - де домінує компонента ~1/r (r > λ). 

На нашу думку, таке визначення ближньої і дальньої зон є найбільш вдалим у 

нашому дослідженні. Відповідно ближнє поле - це електромагнітне поле у 

ближній зоні, а дальнє поле (або поле випромінювання) є електромагнітним 

полем у дальній зоні. 

Окрім цього, в деяких джерелах [8] присутня плутанина, де 

ототожнюють ближню зону з ближнім полем та/або дальню зону з дальнім 

полем, в той час як це зовсім різні поняття. Ближня та дальня зони - це 

геометричні терміни, а ближнє і дальнє поля - фізичні терміни. 
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1.7 Аналіз робіт, що стосуються перетворення ближнього поля в 

дальнє 

У класичній електродинаміці існує модель диполя Герца та стандартна 

модель диполя, що складається з двох точкових зарядів +q і -q, рознесених на 

відстань l один від одного. Обидві моделі працюють в області r » l0 (де 

r - відстань від диполя до точки спостереження, l0 - амплітуда коливань зарядів 

диполя) [23 с. 93-94; 24]. Диполь Герца - це нескінченно малий безструктурний 

елемент струму. У даній моделі немає реальних внутрішньодипольних 

векторів електричних Ed і магнітних Hd полів [24], що не дозволяє розглянути 

фізичні механізми формування реактивних Sr і активних Sa потоків енергії, 

відповідно ближнього поля і поля випромінювання (дальнього поля). Ближнє 

поле має унікальні властивості і в наш час активно досліджується [25-34] та 

знаходить широке застосування [35-38] в різних галузях. Принципова 

відмінність між ближнім полем і класичним полем випромінювання показана 

в ряді теоретичних [39-42; 21 с. 119-120, 333] і експериментальних [43-46; 21, 

с. 333] досліджень. 

Обидві загальноприйняті моделі, як стандартна модель жорсткого 

диполя, так і модель диполя Герца, далекі від реальності, оскільки в реальному 

процесі осциляцій диполя суперпозиція полів зарядів +q і -q змінюється за 

величиною. Якщо в моделі не враховується змінне поле диполя, то 

правомірним залишається електростатичне наближення і відсутня магнітна 

складова поля. В результаті модель в принципі не спроможна пояснити 

процеси перетворення ближніх полів у поля випромінювання. Отже, є 

необхідною розробка іншої моделі диполя з принциповою зміною підходу до 

розуміння процесів, що відбуваються при його осциляції з виникненням 

реактивних (ближніх) і активних (дальніх) полів [47]. 

Процес перетворення ближнього поля в дальнє є дуже тонким і не до 

кінця вивченим питанням електродинаміки [47]. Саме тому дослідники, як 

правило, намагаються сильно не заглиблюватися в деталі даної проблематики 

або зовсім обходити її стороною за наявності такої можливості. Тому при 
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огляді літератури в роботах [48-60; 8, с. 47-48; 21], присвячених перетворенню 

ближнього поля в дальнє або тих, що опосередковано використовують дане 

явище, не були описані безпосередньо самі механізми даного перетворення 

полів. Так, роботи [48-54] представлені математичними (в основному 

числовими) розрахунками значення полів Е і Н в ближній зоні з подальшим їх 

перерахуванням у дальній зоні. В одних роботах виконані виключно числові 

розрахунки полів із використанням методу FDTD [48-51], в 

інших - комбіновані методи використання поверхневого інтеграла Кірхгофа 

спільно з FDTD [53-54]. Таким чином, зазначені роботи присвячені скоріше 

перерахунку ближнього поля в дальнє, аніж опису фізики даного 

перетворення. 

В роботі [21] застосовується квазічастинковий підхід, в межах якого 

вказуються лише умови, за яких нерадіаційне поле (ближнє поле) поляритону 

перетворюється в радіаційне (дальнє поле). Це відбувається при певній зміні 

значення хвильового вектора поляритона [21, с. 8, 180]. А в статті [55] просто 

констатується, що біжучі хвилі (дальнє поле), є продуктом розпаду 

квазістаціонарного стану (ближнього поля). 

У роботах [56-60; 21, с. 160, 181] використовується метод порушеного 

повного внутрішнього відбиття, в якому за рахунок збурення поля 

нерадіаційного поляритона кристала (або поверхневого плазмона металу [21, 

с. 282]) матеріалом призми здійснюється перетворення його еванесцентного 

електромагнітного поля (ближнього поля) в радіаційне (дальнє поле). Зокрема 

повідомлялося [21, с. 186] про термостимульоване випромінювання 

«нерадіаційних поверхневих поляритонів» при піднесенні призми 

(напівциліндра) з монокристалічного кремнію до нагрітого кристала ZnSe. 

За квазічастинкового підходу перетворення ближнього поля в дальнє не 

є основною темою досліджень [47]. Це проміжні або опосередковані процеси. 

Більш того, таке перетворення полів в даних дослідженнях є скоріше 

вимушеним (опосередкованим), наприклад, призмою порушеного повного 
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внутрішнього відбиття. Інший приклад вимушеного перетворення наведено в 

роботі [8, с. 47-48], де в ближнє поле однієї наночастинки потрапляє інша. При 

цьому відбувається вивільнення частини прихованої енергії ближнього поля з 

перетворенням її у випромінювання, яке надалі можна зареєструвати 

детектором. Даний метод використовується в ближньопольовій оптичній 

мікроскопії [8, с. 47-48]. І, тим не менш, будь-яке електромагнітне 

випромінювання (дальнє поле) народжується з ближнього поля. Іншими 

словами, для того, щоб вільно розповсюджуватися, поле повинно пройти етап 

перетворення з ближнього поля в дальнє. Цей процес в загальному випадку не 

є вимушеним. І саме механізм невимушеного (вільного) процесу перетворення 

реактивного ближнього поля в активне поле випромінювання залишається 

відкритим питанням електродинаміки. 

Таким чином, існуючі способи опису перетворення ближнього поля в 

дальнє носять скоріше феноменологічний характер, оскільки: 

• розглядають початковий і кінцевий стани процесу (тобто ближнє і 

дальнє поля) лише із зазначенням умов або просто констатацією факту їхнього 

перетворення, але без пояснення фізики даного явища; 

• або описують математичний перерахунок електричних і магнітних 

полів ближнього поля в дальнє, не пояснюючи таким чином внутрішні 

механізми даного перетворення. 

Отже, існуючі моделі диполя і роботи, які так чи інакше стосуються 

перетворення ближнього поля в дальнє, не дозволяють дати фізичний аналіз 

потоків реактивної енергії ближнього поля і перетворення її в активну енергію 

дальнього поля в локальній зоні (r ~ l0) осцилюючого диполя. Тому виникає 

необхідність [47] якісного опису цих явищ на рівні класичної 

електродинаміки. 
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РОЗДІЛ 2 АТОМНА МОДЕЛЬ ДИПОЛЯ ТА ПРОЦЕС 

ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕАКТИВНОГО БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ 

В АКТИВНЕ ПОЛЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

У класичній електродинаміці активно використовується модель диполя 

Герца [61; 62]. Вона являє собою точковий безструктурний елемент 

струму - фактично «чорний ящик» [63]. У моделі Герца немає реальних 

внутрішньодипольних векторів Е⃗⃗ 𝑑 , �⃗⃗� 𝑑  і 𝑆 𝑑 [61], що не дозволяє розглянути 

фізичні механізми формування реактивних і активних потоків енергії, 

відповідно ближнього і дальнього полів. Модель диполя Герца не враховує 

поняття міжзарядової сили 𝐹 , а отже і механізм встановлення рівноваги 

амплітуди коливань l0 дипольних зарядів під дією зовнішнього поля Е⃗⃗ , яке 

наводить дипольний момент. 

У стандартній моделі диполем є система, що складається з двох точкових 

зарядів +q і -q, розташованих на відстані l один від одного, причому r » l (де 

r - відстань від диполя до точки спостереження) [64; 65]. Точковість зарядів 

цієї стандартної моделі повинна допускати використання закону Кулона: F~ 

(q1-q2)/r
2 [66, с. 17; 64, с. 132], де F - сила взаємодії зарядів q1 і q2, що 

знаходяться на відстані r один від одного. Але спроба застосування закону 

Кулона до зарядів атомного диполя призводить при l → 0 до сингулярності в 

нульовій точці (де заряди накладаються і диполь схлопується), оскільки при 

цьому F → +∞ [67]. І ніяке зовнішнє поле (зі скінченною силою) не зможе 

розвести заряди і поляризувати атом. 

Відомо [68, с.72-74; 69, с. 24], що при накладанні зовнішнього поля атоми 

поляризуються, і їхні дипольні моменти осцилюють за участю внутрішніх 

міжзарядових сил. Але це не Кулонівські сили взаємодії точкових зарядів, і 

тому всередині атомного диполя закон Кулона не працює. В загальному 

випадку атомний диполь важко представити системою точкових зарядів. 

Очевидно, що потрібна нова уточнена модель диполя та інша формула для 
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внутрішньодипольної сили між зарядами осцилюючого диполя. Необхідно 

принципово змінити сам підхід до розуміння процесів, що відбуваються при 

осциляції диполя [63]. 

Саме тому, даний розділ присвячений розробці нової моделі диполя [63], 

більш наближеної до реальності, ніж модель диполя Герца або стандартна 

модель із рознесеними точковими зарядами, а також опису перетворення 

реактивного ближнього поля в активне поле випромінювання з використанням 

запропонованої моделі. 

2.1 Деталізована атомна модель диполя 

На відміну від безструктурної моделі диполя Герца або стандартної 

моделі диполя з рознесеними різнойменними точковими зарядами в даній 

роботі для моделі диполя використовується більш наближена до реальності 

зарядова структура атома (рис. 2.1), в якій додатній заряд ядра завжди 

знаходиться всередині електронної хмари. Ця модель названа атомною 

моделлю диполя [63]. Вона функціонує для електрично нейтральних атомів і 

молекул та таких атомних структур, які не мають власних дипольних 

моментів, оскільки всі вони поляризуються у зовнішньому полі, утворюючи 

осцилюючі диполі [68, с.72-74; 69, с. 24]. Запропонована атомна модель 

диполя на основі квазістатичної електродинаміки відповідає випадку 

поляризації на частотах поза внутрішніми резонансами. 

При накладенні на атом (молекулу) речовини змінного електричного 

поля, електронна хмара переміщується відносно ядра вздовж осі z [47] (рис. 

2.1). У зовнішньому полі атом це система двох різнойменних зарядів, з яких 

додатній нерухомий (масивне ядро), а від’ємний здійснює відносно нього 

гармонійні коливання (електронна хмара). 

В атомному диполі додатній заряд ядра завжди знаходиться всередині 

від’ємно зарядженої електронної хмари, а поля зарядів, що перекриваються, 

завжди інтерферують, і в тій чи іншій мірі компенсують одне одного в 
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залежності від відстані l (осцилюючого плеча диполя) між ними. У нульових 

точках 1, 3, 5 (рис. 2.1) при l = 0 поля зарядів повністю компенсують одне 

одного, і як наслідок - атом є неполяризованим та електрично нейтральним. 

Так, в процесі інтерференції полів зарядів, їхня силова дія зникає завдяки 

відсутності (компенсації) зарядів.  

Рис. 2.1. Поляризація атома в зовнішньому полі (а - хвиля, що падає на 

атом, б - неполяризований атом, в - поляризований і осцилюючий атом, г - 

осциляція електричної компоненти Еd дипольного ближнього поля). Фази 

(чверті періоду) осциляції: І (точки 1-2), II (точки 2-3), III (точки 3-4), IV (точки 

4-5) 

 

Електричне і магнітне поля диполя можна записати в такий спосіб [70]: 

𝐸𝑑 = 𝑘
2р(�̂� × �̂�) × �̂�

cos(𝑘𝑟 − 𝜔𝑡)

𝑟
+ 

                    +𝑘2𝑝(3(�̂� ∙ �̂�)�̂� − �̂� ) (
𝑘 sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
+
cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟3
),                   (2.1) 

 𝐻𝑑 = 𝑘
2𝑝(�̂� × �̂� ) (

cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟
−
sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑘𝑟2
),  (2.2) 
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де �̂� = 𝒓/𝑟 - одиничний вектор, направлений від диполя в точку 

спостереження, k - хвильове число, р - модуль вектора електричного 

дипольного моменту,  

p̂ = 𝒑/𝑝 - одиничний вектор, що є колінеарним до вектора дипольного 

моменту, 𝜔 - циклічна частота, t - час. 

Таким чином, електричне поле диполя має три компоненти: 

 𝐄𝑑1 = 𝑘
2𝑝(�̂� × �̂�) × �̂�

cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟
~
1

𝑟
, (2.3) 

 𝐄𝑑2 = 𝑝(3(�̂� ∙ �̂�)�̂� − �̂�)
𝑘 sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
~
1

𝑟2
,  (2.4) 

 𝐄𝑑3 = 𝑝(3(�̂� ∙ �̂�)�̂� − �̂�)
cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟3
~
1

𝑟3
, (2.5)  

а магнітне - дві: 

 𝐇𝑑1 = 𝑘
2𝑝(�̂� × �̂�)

cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟
~
1

𝑟
,   (2.6) 

 𝐄𝑑2 = −𝑘
2𝑝(�̂� × �̂�)

sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑘𝑟2
~
1

𝑟2
.   (2.7) 

Вектор Пойнтінга, що визначає густину потоку енергії електромагніт-

ного поля, яке генерується диполем, задається наступною формулою 

 𝑺𝑑 =
𝑐

4𝜋
𝐄𝑑 × 𝐇𝑑. (2.8) 

У ближній зоні (r < /2π) дальньопольоеі компоненти, пропорційні 1/r, є 

мізерно малими, а значимими є лише ближньопольові компоненти (~1/r3 і 

~1/r2) [70]. Тому електричне і магнітне поля диполя у ближній зоні запишуться 

наступним чином 

 𝐄𝑑 = 𝑝(3(�̂� ∙ �̂�)�̂� − �̂�) (
𝑘 sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
+
cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟3
) , (2.9) 

 𝐇𝑑 = −𝑘𝑝(�̂� × �̂�)
sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
  (2.10) 
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Оскільки електронні орбіталі центрально симетричні [71; 72, с. 295], то 

замість просторово розподілених по ним зарядів електронів в запропоновану 

модель диполя було введено поняття еквівалентного від’ємного заряду (-q), 

що дорівнює сумі зарядів всіх електронів атома. Цей еквівалентний від’ємний 

заряд розташований у центрі симетрії його електронних орбіталей. Це не 

реальний заряд, а його еквівалентна модель, яка полегшує опис фізичних 

механізмів, що відбуваються при осциляції реального диполя зі структурою 

атома. Таким чином, електронна хмара містить в собі еквівалентний від’ємний 

заряд і додатній заряд ядра; іншими словами - весь диполь. Електричні поля 

обох зарядів перекриваються та інтерферують, частково компенсуючи при 

цьому одне одного в процесі осциляції диполя. 

Варто відзначити принциповий момент - під впливом зовнішнього поля 

Е⃗⃗  центри зарядів +q і -q не просто розходяться зі збільшенням плеча диполя l, 

а й зростають величини нескомпенсованих частин полів зарядів і відповідна 

їм густина силових ліній. Поле �⃗� 𝑑 теж росте в процесі розкомпенсації при 

розходженні зарядів і, відповідно, зменшується в процесі компенсації при 

сходженні зарядів. 

У точці 2 (рис. 2.1) вектор напруженості падаючої хвилі спрямований 

вгору. Тому електронна хмара зміщується вниз, і електричний вектор 

дипольного поля −Е⃗⃗ 𝑑  спрямований теж вниз від плюса до мінуса. У точці 4 

вектор напруженості падаючої хвилі спрямований вниз - електронна хмара 

зміщується вгору, і електричний вектор дипольного поля Е⃗⃗ 𝑑  спрямований теж 

вгору. Так, індуковане падаючою хвилею електричне поле диполя Е⃗⃗ 𝑑 

орієнтоване протилежно полю падаючої хвилі Е⃗⃗  (рис. 2.2) [63; 73] і таким 

чином віднімається від нього. В результаті інтерференції поле падаючої хвилі 

в діелектрику зменшується в ε раз (де ε - діелектрична проникність речовини). 

З рис. 2.1 видно, що напруженість електричного поля диполя Е⃗⃗ 𝑑 і плече диполя 

l осцилюють під дією падаючої хвилі Е⃗⃗ .  
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Рис. 2.2. Атомний диполь та силові лінії електричного поля між додатнім 

зарядом ядра атома («+») та еквівалентним від’ємним зарядом електронної 

хмари («-») у зовнішньому електричному полі при різних напрямках вектора 

напруженості Е⃗⃗  (а і б). Пунктиром позначено електронну хмару 

Густина силових ліній пропорційна напруженості електричного поля і, 

таким чином, при зміні напруженості Е⃗⃗ 𝑑  змінюється і густина силових ліній. 

Вона то збільшується в процесі розкомпенсації (при збільшенні l від 0 до l0), 

то зменшується в процесі компенсації (при зменшенні l від l0 до 0). І це 

принциповий момент даної моделі диполя, що дозволяє пояснити фізику 

перетворення реактивного ближнього поля в активне поле випромінювання. 

При осциляції диполя рух зарядів електронної хмари створює струм, що 

генерує квазістатичне магнітне поле Біо-Савара [63], силові лінії якого 

тороїдом охоплюють лінії струму. Дипольний струм id спрямований 

протилежно зміщенню електронної хмари і, таким чином, збігається за 

напрямком із напруженістю електричного поля Е падаючої на атом хвилі. 



60 
 

В результаті суперпозиції квазістатичних полів, що перекриваються, 

значна частина власних силових ліній обох зарядів перебуває в стані взаємної 

компенсації і не проявляє себе в дальній зоні [63]. Це представлено пульсацією 

реактивного ближнього електромагнітного поля в ближній зоні диполя. 

Розглянемо фізичні результати запропонованого моделювання. У 

запропонованій структурній атомній моделі диполя присутні 

внутрішньодипольні вектори �⃗� 𝑑 , �⃗⃗� 𝑑  і 𝑆 𝑑 , що дозволяє розглянути механізми 

формування реактивних (зі зсувом фаз Δϕ = π/2) і активних (Δϕ = 0) потоків 

енергії в процесі осциляції диполя. Отже, ближнє поле є полем розкомпенсації 

власних полів зарядів, яке виникає (і посилюється) при розходженні зарядів 

+q і -q в зовнішньому полі Е⃗⃗ . І зникає при проходженні зарядів через нульові 

точки 1, 3, 5 (l = 0), де вони накладаються і повністю компенсують силовий 

вплив полів один одного в результаті інтерференції. З ростом l (в процесі 

розходження зарядів) повна компенсація полів порушується, і починає 

збільшуватися нескомпенсоване ближнє поле. При зменшенні l (сходження 

зарядів) поля різнойменних зарядів накладаються аж до повної їхньої 

компенсації. Отже, електромагнітні поля різнойменних зарядів приховують 

змінну в процесі осциляції частину силових ліній ближнього поля. 

Для опису сил притягання між протилежними за знаком зарядами в 

процесі часткової розкомпенсації їхніх полів під дією зовнішнього 

поляризуючого поля, замість формули закону Кулона потрібна інша формула, 

яка враховуватиме зміну величини розкомпенсації полів зарядів зі зміною 

плеча диполя l [67] (рис. 2.3). 

Для досліджуваної моделі диполя сила, що виникає між різнойменними 

зарядами диполя в процесі розкомпенсації їхніх полів, матиме наступний 

характер [74] 

- у векторній формі 

 𝐅(𝑙)~𝐄𝑓𝑢𝑙𝑙 + 𝐄𝒄(𝑙) (2.11) 

- в проекції на вісь z 
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 F(𝑙)~E𝑓𝑢𝑙𝑙 + E𝑐(𝑙) ,  (2.12) 

де 𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙 - повна напруженість електричного поля диполя, 𝐸𝑐(𝑙) - напруженість 

зкомпенсованої частини електричного поля заряду - компенсація, причому  

𝑙 ↑
_
⇒𝐸𝑐 ↓

_
⇒𝐹 ↑ (𝑙 ↓

_
⇒𝐸𝑐 ↑

_
⇒𝐹 ↓). 

 

Рис. 2.3 Напрямок векторів E𝑓𝑢𝑙𝑙  і E𝑐 при розкомпенсації / компенсації 

полів зарядів диполя 

Також формулу для дипольної сили можна представити в наступному вигляді: 

 F(𝑙)~E𝑑(𝑙)  (2.13) 

де E𝑑(𝑙)~E𝑓𝑢𝑙𝑙 + E𝑐(𝑙) – напруженість незкомпенсованої частини 

електричного поля диполя – розкомпенсація. Тут  𝑙 ↑⇒ 𝐸𝑑 ↑ ⇒𝐹 ↑ (𝑙 ↓⇒𝐸𝑑 ↓

⇒𝐹 ↓). У цій формулі відсутня проблема сингулярності в нульовій точці (яка 

має місце у формулі закону Кулона), оскільки 

 𝑙 → 0
_
⇒𝐸𝑑 → 0

_
⇒𝐹 → 0.    (𝐸𝑐 → 𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙). (2.14) 

 

Якщо зовнішнє поле Е⃗⃗  розводить заряди то, згідно формули дипольної 

сили, вони навпаки - притягуються один до одного. Так силова дія 
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зовнішнього поля Е⃗⃗  і дипольної сили 𝐹  прямо протилежні і подальше 

зростання амплітуди l0 коливань диполя зупиняється при досягненні рівноваги 

цих сил. 

 

На рис. 2.4 зображені графіки залежності сили взаємодії між 

різнойменними зарядами від відстані між ними [75].   

 

Рис. 2.4. Якісне зображення залежності сили взаємодії між зарядами +q 

і -q від відстані між ними (1 - зона осциляції, в якій працює формула дипольної 

сили (2.1), 2 - зона іонізації з відривом електронної хмари від ядра, 3 - зона дії 

закону Кулона між розділеними в результаті іонізації атома зарядами) 
 

Осциляція атома завжди відбувається на початку першої зони (товста 

ділянка лінії) до його іонізації. Ядро залишається всередині електронної 

хмари, і розкомпенсація полів різнойменних зарядів у зовнішньому полі 

часткова. При великих зовнішніх полях починає проявлятися нелінійність 

(тонка ділянка лінії), а при подальшому їхньому зростанні - іонізація атома 

[76, с. 195-196] (друга зона), тобто відрив електрона від ядра. У третій зоні 

електрон та ядро вже відділені в просторі одне від одного. Це зона чистої 

кулонівської взаємодії. 
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2.2 Фази коливання атомного диполя 

На початку фази І [47] (рис. 2.5 та рис. 2.6) в результаті розкомпенсації 

виникає ближнє поле -Еd, силові лінії якого замкнуті на заряди. Зі збільшенням 

l в результаті розкомпенсації поле зарядів і густина силових ліній зростають. 

Квазістатичне ближнє поле розповсюджується зі швидкістю світла, але кінці 

силових ліній замкнуті на заряди. 

 

 

Рис. 2.5. Початок фази І (область, що розглядається, обведена 

пунктирною лінією). Заряди з нульової точки почали розходитися: -q 

рухається вниз, а струм спрямований вгору 
 

Реактивний потік енергії спрямований від диполя праворуч 

(ортогонально осі диполя) (рис. 2.6). Внаслідок цього, при розходженні зарядів 

йде накачка квазістатичної енергії реактивного ближнього поля, силові лінії 

якого замкнуті на заряди. 
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Рис. 2.6. Напрямки векторів -Ed, -Нd і Sr на початку фази І  

У точці максимального значення зовнішнього поля Е⃗⃗  заряди на мить 

зупиняються (рис. 2.7) на максимумі l (при l = lо). Значення електричного поля 

диполя -Ed стає максимальним, а струм id та магнітне поле -Hd дорівнюють 

нулю. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Рис. 2.7. Кінець фази І (точка 2) (область, що розглядається, обведена 

пунктирною лінією). Заряди розійшлися на максимум l0, струм відсутній. 

Накачаний максимум густини силових ліній (енергії) ближнього поля. Всі 

силові лінії все ще замкнуті на заряди, а таким чином поля випромінювання 

поки немає 

При проходженні нульових точок 1, 3, 5 все відбувається навпаки: 
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Ed= 0, а іd та Нd приймають максимальні значення. Так отримується фазовий 

зсув Δϕ = π/2. Отже, маємо чисто реактивний характер квазістатичного 

ближнього поля. 

На початку фази II [47] заряди сходяться: електронна хмара рухається 

вгору, а струм id спрямований вниз (рис. 2.8). При подальшому зменшенні l, 

зменшується значення поля -Еd і відповідна йому густина силових ліній 

ближнього поля, замкнутих на заряди. І таким чином частина силових ліній 

накачаного в фазі І ближнього поля виявляється надлишковою. Силові лінії 

ближнього поля відриваються від різнойменних зарядів диполя, 

перетворюючись в самозамкнуті петлі поля випромінювання. Так утворюється 

півхвильова тороїдальна (в силу аксіальної симетрії) «комірка» хвилі, яка 

переносить електромагнітну енергію поля випромінювання в дальню зону. 

  

Рис. 2.8. Початок фази II. Заряди сходяться і зменшується -Еd в процесі 

компенсації  

Перетворення ближнього поля в поле випромінювання йде протягом 

всієї фази II (сходження зарядів) за рахунок процесу інтерференційної 

компенсації при зменшенні плеча диполя l від l0 до 0. Відбувається скидання 
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надлишкових силових ліній, які самозакільцьовуються в петлі поля 

випромінювання. А основна частина власних силових ліній зарядів 

(ближнього поля) приховується (маскується) в інтерференції. Так в фазі II 

одночасно існують 2 поля: замкнуте на заряди реактивне ближнє поле, що 

зменшується, а також зростаюче активне дальнє поле (поле випромінювання), 

що відірвалося від зарядів і утворило самозамкнуті петлі. 

Проаналізуємо напрямки векторів густини потоків енергії вказаних вище 

полів. У фазі II вектор -Еd спрямований вниз, а вектор Hd направлений «до нас» 

(рис. 2.9). Отже, вектор Пойнтінга реактивної енергії -Sr спрямований до 

диполя (ортогонально його осі). 

   

Рис. 2.9. Напрямки векторів -Еd, Нd, -Sr в екваторіальній площині диполя 

в фазі II 

Формування активного поля випромінювання в фазі II зображено на 

рис. 2.10 та рис. 2.11. Розглянемо потік енергії другого поля - 

самозакільцьованих петель поля випромінювання. Під час сходження зарядів 

поле диполя зменшується за рахунок ефекту компенсації. Вектор ближнього 

поля диполя -Ed спрямований вниз від плюса до мінуса і в околі нульової точки 

його значення прямує до нуля, а значення Hd прямує до максимуму (рис. 2.9). 

Маємо чисто реактивний характер квазістатичного ближнього поля, 

замкнутого на заряди. В момент відриву від зарядів і самозакільцьовування в 

петлю, поле інвертується (змінює напрямок на протилежний: -Еd → Ea) 
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стрибком зростає і стає синфазним з Нa (Δϕ = 0). Так зникає реактивний зсув 

за фазою Δϕ = π/2, і реактивне поле перетворюється в активне поле 

випромінювання (рис. 2.10 та рис. 2.11), що розповсюджується від диполя в 

дальню зону. 

   

Рис. 2.10. Напрямок векторів Еа, На, Sa активного поля випромінювання в 

екваторіальній площині диполя в фазі II 

  

Рис. 2.11. Кінець фази II. Заряди знаходяться в нульовій точці 3 (id=id max) Тому 

їхні поля, а таким чином і силові лінії реактивного Sr ближнього поля, 

повністю компенсувалися за рахунок інтерференції. Залишилася тільки 

невелика кількість петель активного Sa поля випромінювання, що 

розповсюджується в дальню зону 

Вектор Пойнтінга активної енергії Sa поля випромінювання спрямований 
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від диполя (ортогонально до його осі) і в процесі подальшого сходження 

зарядів зростає за величиною в міру скорочення силових ліній ближнього 

поля. Але петльові силові лінії вже відірвалися від зарядів і не приймають 

участі в інтерференції, поширюючись в дальній зоні як вільне поле 

випромінювання. 

Таким чином, в одній області простору одночасно існує два потоки 

енергії: реактивний -Sr і активний Sa, напрямлені в протилежні сторони [47]. 

Причому реактивний зменшується, приховуючись в інтерференції, а активний 

зростає так, що частина великої реактивної енергії трансформується в малу 

активну. Так, при сходженні зарядів в фазі II диполь працює як перетворювач 

накопиченої в попередній фазі І енергії ближнього поля у вигляді пучка 

силових ліній, що зв’язані із зарядами, в самозамкнуті петлі поля 

випромінювання, які є вільними від зарядів і поширюються в дальню зону. 

Розглянемо співвідношення Sr і Sa. Реактивне поле Sr диполя в кінці фази 

II в нульовій точці 3 (l = 0) повністю «приховалося» (Еd = 0) в інтерференції 

(рис. 2.11). Залишилися тільки силові лінії, що відірвалися від диполя та 

самозакільцювалися в петлі активного поля випромінювання Sa, яке 

розповсюджується в дальню зону. При проходженні зарядами нульової точки 

id приймає максимальне значення. 

У другому півперіоді (в фазах III і IV) все повторюється, тільки з 

інверсією руху зарядів (струму). Формуються силові лінії наступного 

(інверсного) півперіоду активного поля випромінювання Sa, що 

розповсюджується в дальню зону. 

Фізичні механізми циркуляції потоків реактивної енергії ближнього поля 

і перетворення її в активну енергію поля випромінювання в локальній зоні 

(r~l0) атомного диполя в чотирьох фазах періоду осциляції (рис. 2.12) [47]: 

• У фазі І (точки 1-2) при розходженні зарядів потік енергії Sr 

спрямований від диполя (рис. 2.6, рис. 2.12) і накачує енергію ближнього поля 

до амплітуди -Ed в точці 2 (рис. 2.1). 
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• У фазі II (точки 2-3) сходження зарядів потік -Sr спрямований до 

диполя (рис. 2.9), і в точці 3 ближнє поле «приховується» в інтерференції (Ed 

= 0). При цьому в зв’язку з частковою надлишковістю силових ліній 

ближнього поля, накачаних в попередній фазі, протягом всієї фази II 

відбувається їхній відрив від різнойменних зарядів диполя і перетворення в 

замкнуті петлі активного поля випромінювання (рис. 2.11). При цьому 

напрямок вектора -Ed, а таким чином і потоку енергії -Sr, змінюються на 

протилежні: -Ed → Еа та -Sr → Sa (рис. 2.9, рис. 2.10). У цей момент змінюється 

і зсув фаз із реактивного Δϕ = π/2 на активний Δϕ = 0. 

• У фазі III (точки 3-4) потік енергії Sr, але вже протилежної полярності, 

знову направлений від диполя і накачує енергію ближнього поля протилежної 

полярності Ed. 

• У фазі IV (точки 4-5) потік реактивної енергії -Sr знову направлений 

до диполя, і в точці 5 ближнє поле «приховується» в інтерференції (Ed = 0). 

При цьому аналогічно, як і в фазі II, надлишкові силові лінії ближнього поля 

відриваються від зарядів і перетворюються в замкнуті петлі активного поля 

випромінювання, що розповсюджується в дальню зону. 

Таким чином, потік реактивної енергії ближнього поля 4 рази за період 

змінює напрямок свого розповсюдження [63]. І тому в середньому за період 

реактивний потік Sr. ближнього поля дорівнює нулю. Він пульсує, то виходячи 

з диполя в фазах збільшення амплітуди ближнього поля Ed, то направляється 

знову в диполь і обнуляється (Ed =0). А потоки поля випромінювання Sa (рис. 

2.10, рис. 2.11) в обох фазах сходження зарядів II і IV завжди спрямовані від 

диполя і розповсюджуються в дальню зону (рис. 2.12) [67]. 

Рівність нулю усередненого за період коливань вектора Пойнтінга 

реактивного ближнього поля Sr і ненульове значення вектора Пойнтінга 

активного поля випромінювання Sa підтверджують наступні розрахунки [70]. 
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Рис. 2.12. Схематичне зображення зв’язку між характерами змін 

(зростанням / спаданням) значень іd, Нd l, Еd, Fd та зміною напрямків 

реактивного Sr і активного Sa потоків енергії в чотирьох фазах періоду 

осциляції. Зауваження: зображені криві не є реальними графіками відповідних 

фізичних величин. У верхній системі координат вертикальна вісь вказує 

напрямок зростання для п’яти наведених вище величин 
 

У сферичній системі координат (де вісь z спрямована вздовж р) вирази 

для полів будуть наступними 

Ed = −𝑘
2р sin 𝜃 �̂�

cos(𝑘𝑟 − 𝜔𝑡)

𝑟
+ 

 +𝑝(2 cos 𝜃 �̂� + sin 𝜃 �̂�) (
𝑘 sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
+
cos(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟3
),  (2.15) 
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 𝐇d = 𝑘
2𝑝 sin 𝜃 ф̂ (

sin(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟
−
c𝑜𝑠(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑘𝑟2
),  (2.16) 

де θ - кут між напрямками векторів р і r. 

Вираз для вектора Пойнтінга матиме наступний вигляд: 

              Sd    =
𝑐𝑝2

4𝜋
[sin2𝜃�̂� (

𝑘4cos2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟2
        −

𝑘3sin2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟3
(1 −

1

2𝑘2𝑟2
) −

    
𝑘2cos2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟4
) + sin2𝜃�̂� (

𝑘3sin2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

2𝑟3
(1 −

1

2𝑘2𝑟2
) +

𝑘2cos2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

𝑟4
)].          (2.17) 

Із даного виразу випливає, що вектор Пойнтінга має чотири компоненти, 

які по-різному залежать від відстані до точки спостереження: 

 𝐒𝑑1 =
𝑐𝑝2𝑘4𝑠𝑖𝑛2𝜃�̂�𝑐𝑜𝑠2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

4𝜋𝑟2
~
1

𝑟2
,  (2.18) 

 𝐒𝑑2 =
𝑐𝑝2𝑘3𝑠𝑖𝑛𝜃(cos𝜃�̂�−sin𝜃�̂�)𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

4𝜋𝑟3
~
1

𝑟3
, (2.19) 

 𝐒𝑑3 =
𝑐𝑝2𝑘2𝑠𝑖𝑛𝜃(2 cos𝜃�̂�−sin𝜃�̂�)𝑐𝑜𝑠2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

4𝜋𝑟4
~
1

𝑟4
,  (2.20) 

 𝐒𝑑4 =
𝑐𝑝2𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃(sin𝜃�̂�−2 cos 𝜃�̂�)𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑟−𝜔𝑡)

8𝜋𝑟5
~
1

𝑟5
.  (2.21) 

При усередненні за часом 〈cos 2(𝑘𝑟 − 𝜔𝑡)〉 = 〈𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑟 − 𝜔𝑡)〉 = 0.      

Тому всі ближньопольові компонента стають рівними нулю                              

(〈𝐒𝑑2〉 = 〈𝐒𝑑3〉 = 〈𝐒𝑑4〉 = 0) - і густина потоку енергії реактивного ближнього 

поля за період дорівнює нулю: 

 〈𝐒𝑟〉 = 〈𝐒𝑑2 + 𝐒𝑑3 + 𝐒𝑑4〉 = 0 (2.22) 

При цьому, з огляду на те, що у виразі для вектора Пойнтінга 

(cos2(Az - t)) = 1/2, усереднена за часом густина потоку енергії активного поля 



72 
 

випромінювання не буде рівною нулю 

 〈𝐒𝑎〉 = 〈𝐒𝑑1〉 =
𝑐𝑘4𝑝2𝑠𝑖𝑛2𝜃�̂�

8𝜋𝑟2
. (2.23)  

На рис. 2.13 зображено діаграми силових ліній трьох компонент (~1/r3, 

~1/r2 і ~1/r) електричного поля диполя у ближній зоні [70]. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.13. Схематичне зображення діаграм силових ліній трьох 

компонент напруженості електричного поля ближньої зони, що генеруються 

диполем 
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У лінійній системі координат (рис. 2.14) графіки трьох компонент 

електричного поля представлені крутими гіперболічними кривими, по яким 

складно оцінити співвідношення компонент в локальній зоні (r ~ l0) 

осцилюючого диполя. Тому дані графіки зручніше зображати у логарифмічній 

системі координат [70] (рис. 2.15). 

Рис. 2.14. Лінійна система координат: графіки залежності відносних 

значень напруженості електричного поля оптичного випромінювання (λ = 532 

нм) від відстані для трьох компонент (~1/r3, ~1/r2 та ~1/r) електричного поля 

диполя 

У зв’язку з тим, що силові лінії електромагнітного поля диполя 

починаються безпосередньо від своїх джерел (зарядів для Еd і струмів для Hd) 

обмеження диполя Герца r » l0 на графіки квазістатичних полів не 
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поширюється. Як видно з рис. 2.15, в локальній зоні диполя (при r ~ l0 

амплітуда реактивного поля на порядки перевищує амплітуду активного поля 

випромінювання. Отже, Sr » Sa. Це означає, що в фазі сходження, коли 

одночасно існують два поля з протилежними напрямками потоків енергії, 

активний потік поля випромінювання Sa незначний у порівнянні з реактивним 

Sr. 

Рис. 2.15. Логарифмічна система координат: графіки залежності 

відносних значень трьох компонент (~1/r3, ~1/r2 та ~1/r) напруженості 

електричного поля оптичного випромінювання (λ = 532 нм) диполя від відстані 

Замкнутих на заряди силових ліній реактивного ближнього поля, що 

переховуються в інтерференції, набагато більше, ніж відірваних від зарядів і 

самозакільцьованих петель активного поля випромінювання. 

В локальній зоні диполя (на відстані ~1А) додаються мультиполі різних 

порядків, через що розрахунок значно ускладняється [47]. Тому має сенс 
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проведений в даній роботі на рівні класичної електродинаміки якісний аналіз 

фізичних механізмів формування потоків енергії реактивних ближніх (Sr при 

Δϕ = π/2) і активних дальніх (Sa при Δϕ = 0) полів осцилюючого диполя на 

основі полів Кулона і Біо-Савара. 

2.3 Механізм руху хвилі поля випромінювання 

Наведемо два рівняння Максвелла (закон Ампера-Максвелла і закон 

індукції Фарадея) для вакууму (в системі СІ): 

 rot𝐇 = 𝐣 + 휀0
𝜕𝑬

𝜕𝑡
, (2.24) 

 rot𝐄 = −μ0
𝜕𝐇

𝜕𝑡
,  (2.25) 

де Е і Н - напруженості електричного та магнітного полів, j - густина 

електричного струму, εо і μо - електрична і магнітна сталі. Щоб з’ясувати 

механізм розповсюдження електромагнітної хвилі, оберемо початкову точку 

при максимальних значеннях Е і Н (рис. 2.16, а) [70]. Це визначає поведінку 

вектора Е в наступний момент часу - його значення може тільки 

зменшуватися.  

Зменшення Е, відповідно до рівняння (2.24), призведе до появи rot Н. 

Вихор магнітного поля в цій точці лежить в площині (H, k) (рис. 2.16, а). 

Магнітне поле вихору додається до значення H переднього фронту і 

віднімається від заднього фронту. Отже, максимум H зміщується в напрямку 

хвильового вектора k а, таким чином, у вихідній точці H зменшується. 
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Рис. 2.16. Векторне представлення активної електромагнітної хвилі поля 

випромінювання із зображенням вихору Н (а) і вихору Е (б). Амплітуди Е і Н 

синфазні (Δϕ = 0) 
 

Відповідно до рівняння (2.25), зменшення H у вихідній точці буде 

викликати в ортогональної площині (Е, k) вихор Е (рис. 2.16, б), значення 

якого буде складатися з переднім фронтом Е і відніматися від заднього. 

Максимум Е зміститься в напрямку k, а у вихідній точці Е зменшиться. 

Це знову викличе такий вихор Н, який знову перемістить максимум Н вперед, 

і так далі. 

Таким чином, вся хвиля шляхом взаємного переливу своїх гребенів буде 

розповсюджуватися в напрямку k [63]. 

2.4 Висновки до розділу 2 

• Запропонована модифікована атомна модель диполя, яка більш 

наближена до реальності, ніж стандартна модель жорсткого диполя з 

рознесеними точковими зарядами або модель диполя Герца. 

• Показано, що при осциляції електронної хмари під дією змінного 

зовнішнього поля відбувається часткова розкомпенсація полів зарядів, яка 

залежить від плеча диполя l і визначає силу притягання різнойменних зарядів. 
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• На відміну від існуючих робіт, які тим чи іншим способом стосуються 

перетворення ближнього поля в поле випромінювання, була якісно описана 

безпосередньо фізика (внутрішні механізми) перетворення зазначених полів 

на рівні класичної електродинаміки, чого до цього зроблено не було. Так, 

застосування в аналізі квазістатичних силових ліній, що починаються 

безпосередньо від їхніх джерел - зарядів (для Еd) і струмів (для Нd дозволило в 

запропонованій атомній моделі диполя зняти обмеження стандартної моделі 

диполя та диполя Герца (r » l0) і дати фізичний аналіз механізмам формування 

реактивних ближніх полів і трансформації їх в активні поля випромінювання, 

а також описати потоки енергії в локальній зоні r ~ l0    осцилюючого атомного 

диполя. 

• Вперше показано, що вільне (активне) поле випромінювання 

народжується лише в фазах (II і IV) сходження зарядів +q і -q атомного диполя 

в момент відриву від них надлишкових силових ліній ближнього поля, 

накачаних у попередніх фазах (І і III) розходження зарядів. Внаслідок чого 

відірвані силові лінії самозакільцьовуются в петлі вільного поля 

випромінювання. При цьому напрямок вектора напруженості електричного 

поля диполя, а таким чином і потоку реактивної енергії, змінюються на 

протилежні: -Ed → Еа та -Sr → Sa. В цей момент змінюється і зсув фаз із 

реактивного (Δϕ = π/2) на активний (Δϕ = 0).
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РОЗДІЛ 3 СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР 

В ОПТИЧНОМУ БЛИЖНЬОМУ ПОЛІ 

На сьогоднішній день процеси організації наноструктур залишаються 

актуальним питання нанофізики [77-81] та суміжних галузей науки [82-85], 

зокрема оптики [86-90]. В даному розділі основна увага буде приділена саме 

процесам будівництва наноструктур. Основою для даних теоретичних 

досліджень є експерименти [91-97], де структуроване осадження 

наночастинок проходить під дією оптичного ближнього поля закритичного 

волоконного зонда (наноголки). Експериментальні результати свідчать, що 

ключову роль при аналізі проблеми структурованого осадження наночастинок 

також відіграє диполь. Як відомо, класична електродинаміка визначає диполь 

Герца як носій елементарного струму. Так впродовж всієї довжини диполя 

існує деякий змінний струм. Для задачі, яка розглядається в даному розділі, 

використання такого поняття не є коректним, оскільки за цих геометричних 

розмірів та градієнтності зовнішніх і власних полів суттєвою стає взаємодія 

окремих зарядів, що входять до складу диполя. Тут і надалі під диполем будуть 

розумітися поляризовані атомарні і молекулярні структури [63], в яких можуть 

змінюватись відстань між зарядами. До того ж наведені диполі мають 

дисперсію, тобто вони неоднаково сприйнятливі до частот зовнішніх полів. 

Теоретичні дослідження ближньопольових оптичних резонансів 

дипольних структур представлені невеликою кількістю робіт [98-100]. В 

роботі [99] запропоновано розв’язок задачі диполь-дипольної взаємодії 

виключно квантово-механічним методом. Автори приходять до висновку, що 

в такій системі існують ближньопольові резонанси, частоти яких сильно 

відрізняються від власних частот електронних переходів окремих диполів. 

Вони також наголошують на уширенні спектральних ліній атомів, що 

відбувається в процесі ближньопольової резонансної взаємодії. Проте, як 

відмічають самі автори, весь розв’язок задачі побудований на дипольному 
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наближенні [101, с. 117-119], що вводить обмеження на застосовність теорії 

при зменшенні відстані між взаємодіючими диполями. 

Існують й інші підходи [100] до розв’язання поставленої задачі, де автори 

пропонують розглядати не задачу диполь-дипольної взаємодії, а вже 

взаємодію електромагнітної хвилі з дипольним моношаром, вирішуючи 

систему рівнянь Максвелла для розповсюдження хвилі по неоднорідному 

поляризованому середовищу. 

У всіх випадках задача зводиться до запису систем нелінійних 

диференціальних рівнянь та їхнього числового розв’язку. В даному розділі 

запропоновано принципово інший підхід до вирішення задачі. До того ж ми 

намагаємося уникати понять дипольного моменту та густини струму як таких, 

що потребують обережного і коректного використання, бо при таких відстанях 

взаємодії (ближня зона) суттєвим є вже не диполь Герца, а два окремих 

зв’язаних заряди. І, таким чином, поле, що створює навколо себе такий диполь, 

є ні чим іншим як суперпозицією полів кожного з зарядів, що рухаються, а не 

поле, створене елементом струму (як у моделі диполя Герца). 

3.1 Оптична ближньопольова взаємодія диполів 

По своїй суті, ми маємо задачу на знаходження положення зарядів в 

кожний момент часу. Оскільки ми оперуємо невеликою кількістю зарядів, то 

в нас є можливість записати повністю рівняння руху для кожного з них [149]. 

Загальний вигляд системи рівнянь є наступним 

 𝑚𝑖𝑗𝑟𝑖�̈� = 𝐹𝑁𝐹𝑖𝑗 + 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑗 + 𝐹𝑑𝑖𝑗,  (3.1) 

де і - номер диполя, j - номер заряду диполя, FNF - сила з боку зовнішнього 

оптичного ближнього поля, Fac - сила з боку електромагнітних полів зарядів, 

що рухаються прискорено, Fd - сила, що утримує пару зарядів у зв’язаному 
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стані як єдину систему - диполь (внутрішньодипольна сила). В нашій моделі 

чотири заряди - два диполі, що взаємодіють між собою у зовнішньому полі.  

Праворуч у співвідношенні (3.1) стоїть сума всіх сил, що діють на заряд. 

В загальному випадку вираз для сил матиме наступний вигляд (в системі 

одиниць СГСЕ) 

   𝐅 = 𝑞 (𝐄 +
1

𝑐
�̇� × 𝐇)        (3.2)  

Сила з боку зовнішнього поля, створюваного закритичним оптоволокном 

(наноголкою), буде також залежати й від місця розташування диполів [102], 

оскільки ближнє поле є сильноградієнтним. Для наведених зарядами полів ми 

скористаємось співвідношеннями Лієнара-Віхерта та зв’язком векторного і 

скалярного потенціалів з електричним та магнітним полями при відомій 

калібровці Лоренца: 𝜑 =
𝑞

𝑟
,    𝐀 =

𝑞

𝑐
∙
�̇�

𝑟
, 𝐇 = rotA, 𝐄 = −grad𝜑 −

1

𝑐

𝜕𝐀

𝜕𝑡
. 

Остаточно вирази для сили з боку електромагнітного поля матимуть 

наступний вигляд 

 𝐅 = 𝑞2 (
1

𝑐2
(�̇� × 𝑟𝑜𝑡

�̇�

𝑟
−
𝜕

𝜕𝑡

�̇�

𝑟
) − 𝑔𝑟𝑎𝑑

1

𝑟
).  (3.3) 

Для повноти картини треба визначитись з рухом зарядів у диполі. 

Рівняння руху (коливань) для обох зарядів запишуться наступним чином: 

 𝑥1,2(𝑡) = 𝑙0 ∓ 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡  (3.4) 

Час проходження сигналу від заряду до вибраної точки простору може 

бути записаним в наступному вигляді 

 ∆𝑡1,2 =
1

𝑐
√(𝑥 ∓ 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)

2 + 𝑦2 + 𝑧2 . (3.5) 
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Це і будуть відповідні часові затримки сигналів. Тоді результуюче поле 

буде таким 

 𝐄1(𝑟, 𝑡 − ∆𝑡1) + 𝐄2(𝑟, 𝑡 − ∆𝑡2) = 𝑓(𝜔). (3.6) 

Стає видно, що наявність нелінійних членів у зазначених рівняннях 

приводить до появи гармонік вищих порядків, і в загальному випадку сигнал 

буде не одночастотним. Виникнення ближнього поля ми також бачимо в цих 

рівняннях, оскільки при більш значних відстанях, де амплітуда коливань мала, 

затримку часу можна розкласти в ряд Тейлора до першого доданку, і тоді ми 

отримуємо вираз, що містить косинус, який при розрахунку вектора Пойнтінга 

й дасть лише дальньопольову (нульову) та ближньопольову (другу) 

компоненти. Це як граничний випадок. Якщо розглянути ситуацію, коли два 

диполі знаходяться у зовнішньому оптичному ближньому полі, то можна 

отримати опис поведінки у такому полі електромагнітно сприйнятливих 

структур, а також пояснити, в якому випадку вони синтезуються в єдину 

структуру. 

На практиці це відповідає ситуації, коли молекулярна структура 

притягується до вже існуючого молекулярного нанокластера, який має багато 

коливальних мод. Далі ми маємо на меті провести цільове моделювання 

експериментів із нанобудівництва на зразок робіт [91-97]. Таким чином, 

зовнішнім збуджувачем буде виступати стравлений кінець оптичного волокна, 

у ближньому полі якого ми розмістимо дві пари зв’язаних зарядів і 

проаналізуємо, як за цих умов диполі будуть взаємодіяти між собою. Також 

ми спробуємо врахувати неоднаковість частотних сприйнятливостей диполів 

по відношенню до зовнішніх полів. 

Розпишемо систему рівнянь (3.1) для випадку, коли зовнішнє поле 

збуджує два диполі (пару молекулярних / атомарних структур) 
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{
 
 

 
 m11�̈�11 = 𝐅𝑁𝐹11 + 𝐅𝑎𝑐11 + 𝐅𝑑11 ,

m12�̈�12 = 𝐅𝑁𝐹12 + 𝐅𝑎𝑐12 + 𝐅𝑑12 ,

m21�̈�21 = 𝐅𝑁𝐹21 + 𝐅𝑎𝑐21 + 𝐅𝑑21 ,

 m22�̈�22 = 𝐅𝑁𝐹22 + 𝐅𝑎𝑐22 + 𝐅𝑑22.

  (3.7) 

Як бачимо, для самого остаточного випадку (по компонентах) отримуємо 

систему дванадцяти нелінійних диференційних рівнянь другого порядку. У 

випадку, коли диполь збуджує інший диполь, 𝐅𝑁𝐹𝑖𝑗 = 0. 

3.2 Внутрішньодипольна сила 

Про силу, яка утримує заряди у диполі зв’язаними, дозволяючи їм лише 

коливатись, із загальних фізичних міркувань відомо наступне: 

• При спробі віддалення електрона від стаціонарного положення на 

орбіталі ця сила намагається повернути його в початковий рівноважний стан 

та має назву квазіпружної сили. В лінійному наближенні це буде звичайний 

закон гармонійних коливань. 

• Величина цієї сили значно більша за сили, що виникають при дії 

зовнішніх електромагнітних полів. Інакше це призводило б до іонізації атомів 

і молекул. 

• При малих величинах зовнішніх полів коливання можна вважати 

пружними, тобто гармонійними. 

• Величина цієї сили повинна залежати від частоти зовнішнього поля. 

  

 Також сприйнятливість різних структур до частоти збуджуючого поля 

не є однаковою. Зі всього вищесказаного можна записати наступне: 

 𝐅𝒅 = −𝐴(𝜔) ∙ (𝒓𝟏 − 𝒓𝟐 − 𝒍𝟎), (3.8) 

де l0 - початкова відстань між зв’язаними зарядами, а A(ω) - деяка функція, що 

характеризує частотну сприйнятливість. Враховуючи, що будь-які структури 
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мають свої резонансні частоти, і ми розглядаємо поки що ідеалізовану модель, 

а саме два різних диполя з різними частотними характеристиками, що 

знаходяться у спільному та зовнішньому полях, не уточнюючи, що являють 

собою ці диполі, можемо покласти цю функцію як розподіл Гауса [103], що є 

природнім для процесів ймовірнісного типу 

 𝐴1(𝜔) = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜔−𝜔0)

2

Ω2
), (3.9) 

 𝐴2(𝜔) = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜔−𝜔0−∆𝜔)

2

𝑘∙Ω2
),  (3.10) 

де k та Δω - параметри, що характеризують положення та частотне уширення 

резонансних кривих, змінюючи які ми маємо можливість моделювати 

поведінку системи. 

Проте важливим є той факт, що ми використовуємо рівняння, в яких 

аргументом є час, а не частота, тому безпосередньо підставляти (3.8) в (3.2) ми 

не можемо. Для коректності перейдемо від частотного представлення сили до 

часового, виконавши зворотне перетворення Фур’є: 

 𝐅𝑑(𝑡) = −(𝒓𝟏 − 𝒓𝟐 − 𝒍𝟎)
2

𝑇
∑ ∫𝐴(𝜔) cos(𝑛𝜔𝑡)𝑑𝜔.𝑛   (3.11) 

3.3 Результати та обговорення                               

Приведемо графіки розв’язків системи рівнянь (3.7), на яких будуть 

наведені величини відносно до їх початкових значень. Рівноважна довжина 

диполя складає 5ּּּּּ∙10-10м, частота ω = 1013 рад/с. На рис. 3.1 зображено випадок, 

коли диполь збуджує інший диполь. З графіків видно, що їхні коливання добре 

синхронізуються, і в результаті вони коливаються як єдина структура. На 

рисунку зазначені радіус-вектори додатнього заряду першого диполя r11 та 
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від’ємного заряду другого диполя r22. 

Рис. 3.1. Розв’язки рівнянь руху, що описують коливання двох диполів у 

випадку, коли один диполь збуджує інший 

Тепер помістимо два диполя з характеристиками у відповідності до 

виразів (3.9)-(3.10) в ближнє поле закритичного оптоволоконного хвилеводу і 

будемо змінювати його амплітуду. 

При малій амплітуді ближнього поля коливання носитимуть 

несинхронізований характер, та їхні частоти будуть у відповідності до власних 

частот, заданих у виразах (3.9)-(3.10) (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Рис. 3.2. Розв’язки рівнянь руху, що описують коливання двох диполів у 

зовнішньому ближньому полі з малою амплітудою 
 

При збільшенні амплітуди, сила з боку ближнього поля стає найбільшою, 

і тому саме вона задає рух двох дипольних структур (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Розв’язки рівнянь руху, що описують коливання двох диполів у 

зовнішньому ближньому полі з великою амплітудою 
 

Пояснити це можна наступним чином. В лінійному наближенні силу дії 

з боку зовнішнього поля можна розкласти в ряд Тейлора за часом. При цьому 

всі коефіцієнти будуть пропорційні до амплітудних характеристик цього 
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самого поля. А з врахуванням використання системи рівнянь (3.7), де стоїть 

друга похідна від радіус-вектора за часом, все це робить дані коефіцієнти 

частотозадаючими. Досить легко побачити, що ці системи рівнянь при 

великих амплітудах будуть нагадувати звичайні рівняння гармонічних 

коливань. Таким чином, при збільшенні амплітуд дві структури входять у 

синхронізм одна з одною на частотах, які можуть і не співпадати з їх власними. 

А як тільки ми змусимо їх рухатись у фазі одна відносно одної - далі 

електростатичні сили зорієнтують їх у положення, що відповідає мінімуму 

повної енергії системи. 

Тепер розглянемо випадок відсутності взаємодії між структурами (рис. 

3.4). Як показують наші розрахунки, це можливо у випадку, коли одна із 

структур виходить із області дії ближнього поля, або по причині початкових 

умов знаходиться там. В цьому випадку структури будуть розлітатись і 

набувати коливального руху. 

 

Рис. 3.4 Розв’язки рівнянь руху, що описують коливання двох диполів у 

випадку, коли один із диполів знаходиться поза межами дії зовнішнього 

ближнього поля 
 

В результаті розрахунків стає зрозумілим, що можливість синхронізації 

коливань структур безпосередньо залежить від їх дисперсії, тобто від 
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величини реакції на зовнішні поля. Отже, у сильноградієнтному полі в 

залежності від відстані до джерела випромінювання частота вимушених 

коливань буде різною. Тому й осадження для різних дипольних структур 

відбувається на тих ділянках, де коливання входять в резонанс і 

синхронізуються з ближнім полем наноголки. Як було відмічено раніше, 

частота вимушених коливань визначається амплітудою зовнішнього 

ближнього поля. 

3.4 Висновки до розділу З 

• На невеликих відстанях (ближня зона) від диполя електромагнітні 

поля, що створюються ним при коливанні, можуть на кілька порядків 

відрізнятися від тих, що описуються виразами для класичного диполя Герца. 

Особливості діаграми направленості та спектра мають прямий вплив на 

ефективність утворення впорядкованих структур із цих диполів. 

• Спектральний склад випромінювання на тих же невеликих відстанях 

не є монохромним, що дає можливість ефективно впливати на дипольну 

структуру навіть полями, які є нерезонансними для цієї структури. 

• За великих амплітуд ближніх полів виникає можливість синхронізації 

коливань диполів із різними резонансними частотами. 

• За малих амплітуд поле збуджує коливання, що є близькими до 

власних, тому синхронізація коливань може й не відбутися. 

• Побудова складної наноструктури із двох простіших проходить в два 

етапи. На першому вони синхронізуються одна з одною. На другому етапі в 

роботу включаються електростатичні сили, що притягують та 

переорієнтовують структури у положення, яке відповідає мінімуму повної 

енергії системи. На практиці це відповідає ситуації, коли молекулярна 

структура притягується до вже існуючого молекулярного нанокластера, який 

має багато коливальних мод. І якщо молекулі вдасться ввійти у стан 

синхронізації власних коливань із коливаннями нанокластера, то за 

допомогою вже електростатичних сил відбудеться добудова нанокластера. 
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Таким чином відбувається структуроване осадження наночастинок під дією 

оптичного ближнього поля закритичного волоконного зонда (наноголки). 

• Керування частотою коливань можливе не тільки за допомогою 

амплітуди поля. Користуючись тим, що поля є сильно градієнтними, і всі 

коефіцієнти розкладу за просторовими координатами залежать від відстаней, 

залишається експериментально підбирати відстані, на яких взаємодія 

проходить найбільш ефективним чином.
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РОЗДІЛ 4 БЛИЖНЬОПОЛЬОВЕ ФОТОХІМІЧНЕ 

НАНОПОЛІРУВАННЯ ПОВЕРХНІ ДІЕЛЕКТРИКІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ЕВАНЕСЦЕНТНОЇ ХВИЛІ 

4.1 Схема забезпечення умов для деструкції нанонеоднорідностей 

Для ближньопольового фотохімічного нанополірування поверхні 

діелектриків з використанням еванесцентної хвилі запропоновано наступну 

схему забезпечення умов для деструкції нанонеоднорідностей: 

1) Підбір речовини, яка в оптичному ближньому полі еванесцентної 

хвилі буде розкладатись до реакційноспроможних для даного діелектрика 

речовин. 

2) Забезпечення контакту підібраної речовини з поверхнею діелектрика. 

У випадку рідини - часто достатньо просто нанести її на поверхню 

діелектрика. Але у випадку газоподібної речовини може знадобитись 

вакуумна камера, в якій розміщується діелектрик та напускається відповідна 

речовина у газовій фазі. 

3) Створення на поверхні діелектрика еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля за допомогою лазера та з використанням ефекту повного 

внутрішнього відбиття (ПВВ) [9; 104]. 

4) Контроль рівня шорсткості поверхні діелектрика за допомогою 

відповідного мікроскопа. 

5) У випадку виникнення на поверхні діелектрика паразитних осадів - 

потрібно очистити поверхню спеціально підібраним для даного випадку 

способом (хімічними речовинами, ультразвуком тощо). 

4.2 Постановка експерименту 

Дослідження деструкції нанонеоднорідностей на поверхні діелектриків в 

оптичному ближньому полі в даній дисертаційній роботі проводиться на 

прикладі типового представника діелектриків - кварцу (оптичного кварцового 

скла) [105], який є особливо важливим у оптиці [106-110] та інших галузях 
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науки [111-114] і техніки [115-120]. 

 

Для деструкції нанонеоднорідностей на поверхні кварцової пластини в 

даному досліджені як реакційноспроможна речовина був вибраний атомарний 

хлор [105]. Для його отримання та тривалого існування потрібне оптичне 

ближнє поле [121], оскільки у звичайних оптичних умовах (у дальньому полі) 

атоми попередньо отриманого атомарного хлору одразу провзаємодіють між 

собою, утворюючи молекули звичайного хлору [121] 

                                                         2С1 → С12.                                                 (4.1) 

Кварцова пластина (рис. 4.1) з нанометровим рівнем шорсткості і 

показником заломлення n1 = 1,4601 розміщується на кварцовій призмі повного 

внутрішнього відбиття (рис. 4.2) [122]. Простір між пластиною та призмою 

заповнюється імерсійною рідиною для уникнення паразитних відбиттів. На 

пластину наноситься водний розчин гіпохлориту натрію (NaClO) [122] з 

показником заломлення n2 = 1,358. Розчиняючись у воді, гіпохлорит натрію 

дисоціює на іони Na+ і СlO-, які не взаємодіють з кварцом. 

 

 
 

Рис. 4.1. Кварцова пластина   
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Рис. 4.2. Схема експериментальної установки (kev та Eev - хвильовий вектор та 

вектор напруженості електричного поля еванесцентної хвилі відповідно, 

φ - кут падіння лазерного випромінювання знизу на верхню поверхню 

кварцової пластини, φс - критичний кут) 
 

Пластина опромінюється лазером (λ = 532 нм, 300 мВт) [105] знизу під 

кутом, який дещо перевищує кут ПВВ (φ > φс = arcsin(n2/n1)). Тому на поверхні 

пластини утворюється еванесцентна хвиля [9; 104; 123], яка викликає 

фотодисоціацію гіпохлорит-аніону ClO- [122]. В наслідок цього утворюється 

реакційно- спроможний атомарний хлор Сl. 

Іншим способом отримання атомарного хлору може бути використання 

звичайного молекулярного хлору в оптичному ближньому полі [124]. Для 

цього потрібна вакуумна камера [105; 125], в яку буде напускатиметься 

молекулярний хлор (рис. 4.3). 

Проте молекулярний хлор та продукти його реакцій із деякими 

речовинами представляють собою виключно шкідливі (токсичні) для 

організму людини речовини. Ряд речовин займаються у хлорі, а взаємодія з 
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деякими іншими речовинами є вибухонебезпечною. 

 
  

Рис. 4.3. Схема альтернативної експериментальної установки для 

використання молекулярного хлору як джерела реакційноспроможного 

атомарного хлору 
 

Молекулярний хлор також є дуже сильним окисником. Він взаємодіє як 

майже зі всіма металами, так і зі значною кількістю неметалів, в зв’язку з чим 

він може бути небезпечним для лабораторного обладнання. Такі обставини 

суттєво ускладнюють проведення процесу нанополірування з використанням 

молекулярного хлору. Тому у даному дисертаційному дослідженні як джерело 

атомарного хлору замість небезпечного молекулярного хлору 

використовувався відносно безпечний водний розчин гіпохлориту натрію. 

Частинки SiO2 поверхні кварцової пластини та утворений атомний хлор 

Сl поляризуються еванесцентною хвилею [122]. Отримані диполі генерують 

всі три компоненти електричного поля (рис. 2.15) [123]. З графіків видно, що 

компонента ~1/r3 є найсильнішою у ближній зоні. Вона має на порядки більше 
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значення, ніж компонента ~1/r2 чи поле випромінювання ~1/r, яке домінує 

лише в дальній зоні. 

Залежність відносного значення повної напруженості електричного поля 

оптичного випромінювання (λ = 532 нм) від відстані подано на рис. 4.4 [126]. 

Видно, що в області І сума всіх трьох компонент електричного поля 

(позначено «Σ») майже співпадає з графіком компоненти ~1/r3, а компоненти 

~1/r2 і ~1/r є на порядки слабшими. В області III графік суми компонент майже 

співпадає з графіком компоненти ~1/r, де компоненти ~1/r2 і ~1/r3 - мізерно 

малі. Таким чином, графік суми в областях І і III у логарифмічному масштабі 

має вигляд майже прямих, як і графіки компонент ~1/r3 і ~1/r відповідно [127]. 

А в області II всі три компоненти є співрозмірними. Тому графік суми 

компонент в цій області має явно виражений криволінійний характер. Області 

I, II і III не є чітко фіксованими. 

 

Рис. 4.4. Логарифмічна система координат: графік залежності відносного 

значення повної напруженості електричного поля (Σ) оптичного 

випромінювання (λ = 532 нм) від відстані, як результат додавання трьох 

компонент електричного поля, що генеруються диполем 
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Вектор напруженості електричного поля еванесцентної хвилі завжди 

зорієнтований ортогонально до площини поверхні пластини [9] (рис. 4.2). 

Диполі Сl і SiO2 орієнтуються таким самим чином (оскільки їхні електричні 

дипольні моменти колінеарні вектору Eev), вздовж однієї прямої та 

різнойменними полюсами один до одного (рис. 4.5) [128].  

Рис. 4.5. Найбільш оптимальна орієнтація диполів Сl і SiO2, отриманих 

за допомогою еванесцентної хвилі, сформованої внаслідок ПВВ 

(використовується в даній роботі) 

В цьому випадку взаємодія диполів Сl та SiO2 обумовлена найсильнішою 

у ближній зоні компонентою ~1/r3 [129], на відміну від попередніх 

експериментів фотохімічного нанополірування [2-6], де поверхня 

опромінювалася нормально, в зв’язку з чим диполі реакційноспроможної 

речовини та диполі матеріалу поверхні орієнтувалися паралельно та 

екваторіальними ділянками один до одного (рис. 4.6). За такого взаємного 
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розташування диполів їхня взаємодія визначалася на порядки слабшою у 

ближній зоні компонентою ~1/r2. До того ж, однойменні полюси диполів 

розташовувалися один біля одного, що додатково відштовхувало диполі та 

зменшувало інтенсивність їхньої взаємодії [130].  

Рис. 4.6. Малоефективна орієнтація диполів реакційноспроможної 

речовини та диполів матеріалу поверхні в БП, обумовлена нормальним 

опромінюванням поверхні (використовувалася в роботах [2-6]) 

Отже, у даному дисертаційному дослідженні ми забезпечували найбільш 

ефективну орієнтацію диполів з усіх можливих [122]. 

В результаті реакції атомарного хлору з нанонеоднорідностями поверхні 

кварцової пластини утворюються газоподібні речовини, серед яких є 

хлоровмісні сполуки. Так, внаслідок реакції з утворенням тетрахлориду 

силіцію відбувається травлення шорсткості кварцової пластини [130] 

 SiO2 + 4Cl
БП
→  SiCl4↑  +O2 ↑. (4.2) 

Головна перевага запропонованої схеми - для припинення процесу 

такого фотохімічного нанополірування достатньо вимкнути лазер. При цьому 
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зникне еванесцентна хвиля, внаслідок чого процес утворення 

реакційноспроможного атомарного хлору припиниться. 

 

4.3 Особливості сканування кварцової пластини 

В наших експериментах ми використовували плоску кварцову пластину 

квадратної форми зі стороною 10 мм (рис. 4.7). Шорсткість її поверхні 

оцінювалася за допомогою лазерного скануючого диференційно-фазового 

мікроскопа-профілометра LSDPMP[131]. 

 

 

Рис. 4.7. Схематичне зображення поверхні кварцової пластини з 

дев’ятьма типовими ділянками, шорсткість поверхні яких вимірювалась 

мікроскопом (рисунок не в масштабі) 
 

Оскільки область сканування мікроскопа була набагато меншою за 

площу поверхні пластини, параметри шорсткості поверхні Ra, Rz і Rmax були 

виміряні на дев’яти типових ділянках [122], кожна по 320 мкм х 320 мкм (512 

х 512 пікселів), розташованих на відстані 2 мм одна від одної. 
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4.4 Результати експерименту 

Середні значення параметрів Ra, Rz і Rmax дев’яти ділянок, отриманих до 

ближньопольового нанополірування мали наступні значення [122; 132]: Ra = 

56 ± 16 нм, Rz = 247 ± 43 нм, a Rmax = 317 ± 65 нм. 

Оптичне ближньопольове нанополірування тривало 20 хвилин за 

температури 24 °С та атмосферному тиску. Параметри шорсткості 

вимірювалися через кожні 5 хвилин. На рис. 4.8 показана часова залежність 

рівня шорсткості поверхні пластини. Виявлено, що всі три параметри 

шорсткості Ra, Rz і Rmax зменшуються з ростом часу нанополірування [122]. 

 

 
 

 

Рис. 4.8. Часова залежність рівня абсолютної шорсткості поверхні  

пластини 

Після 20-хвилинного нанополірування параметри шорсткості мали такі 

значення: Ra = 27 ± 15 нм, Rz = 138 ± 27 нм, Rmax = 156 ± 33 нм [132]. Зміна 

абсолютної шорсткості пластини для Ra, Rz і Rmax була розрахована за 

наступними формулами 
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 ∆𝑅𝑎 = 𝑅𝑎
𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒

− 𝑅𝑎
𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

,   (4.3) 

 ∆𝑅𝑧 = 𝑅𝑧
𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒

− 𝑅𝑧
𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

,   (4.4)  

 ∆𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒

− 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

.   (4.5) 

 

Таким чином, зростання зміни абсолютної шорсткості відповідає 

зменшенню шорсткості. Зміна значень ΔRa, ΔRZ та ΔRmax з часом показана на 

рис. 4.9 [131]. Як і очікувалося, найбільш інтенсивне нанополірування 

відбувалося на більш високих нанонеоднорідностях, що видно з рис. 4.9 [122]. 

Таким чином, швидкість зменшення була найбільшою для параметра Rmax, і 

найменшою - для Ra. Це пояснюється тим, що на більш високих (крутих) 

нанонеоднорідностях оптичне ближнє поле мало більшу інтенсивність, що 

обумовлювало вищу швидкість нанополірування, у порівнянні з більш 

низькими (пологими) нанонеоднорідностями. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Рис. 4.9. Часова залежність зміни (зменшення) абсолютної шорсткості 

поверхні пластини 
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Також було проведено розрахунок зміни відносної шорсткості поверхні 

пластини (для різних часових проміжків нанополірування, рис. 4.10) [122] як 

відношення зміни абсолютної шорсткості до значення абсолютної шорсткості 

до початку нанополірування. Тому збільшення значення зміни відносної 

шорсткості відповідають її зменшенню. 

 

Рис. 4.10. Часова залежність зміни (зменшення) відносної шорсткості 

поверхні пластини 

Як видно з рис. 4.10, значення швидкості зменшення відносної 

шорсткості для параметрів Ra, Rz і Rmax є співрозмірними. Так, після 20 хвилин 

нанополірування значення зменшення відносної шорсткості для цих трьох 

параметрів знаходилися в діапазоні 44-52% [122]. 

ЗD-зображення типової ділянки поверхні кварцової пластини до та після 

експерименту, отримані за допомогою мікроскопа, показано на рис. 4.11. 
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Отже, запропонований метод дозволяє полірувати поверхню кварцу на 

рівні десятків-сотень нанометрів [122]. 

Через 20 хвилин після початку нанополірування спостерігалося 

утворення осаду на поверхні кварцової пластини, що пояснюється 

структурованим осадженням наночастинок продуктів хімічних реакцій в 

оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі (розділ 3). 

 

Рис. 4.11. З D-зображення типової ділянки поверхні кварцової пластини до 

експерименту (а) та після експерименту (б)  

Поява осаду перешкоджала подальшому процесу нанополірування. 

Проте це не проблема, оскільки осаду можна легко позбутися за допомогою 

дистильованої води. Таким чином, важливим є той факт, що в оптичному 

ближньому полі еванесцентної хвилі паралельно протікають два 

взаємнозворотні процеси: 

• деструкція нанонеоднорідностей поверхні кварцової пластини (розділ 4); 

• структуроване осадження продуктів хімічних реакцій на поверхні кварцової 

пластини (розділ 3). 
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Обидва явища є цікавими як з фундаментальної, так і прикладної точок 

зору. Проте лише перше явище корисне для даного дослідження. Друге ж є 

паразитним. 

4.5 Врахування ефекту Гуса-Хенхена 

При ПВВ виникає ефект Гуса-Хенхена (ГХ), який полягає у зсуві d 

відбитого променя в напрямку, перпендикулярному до напрямку його 

розповсюдження, у площині падаючого та відбитого променя (рис. 4.12). Цей 

зсув отримав назву зсуву Гуса-Хенхена. Даний ефект був відкритий у 1943 р. 

(відповідна наукова стаття опублікована у 1947 р. [133]) і в наш час 

представляє великий інтерес для наукових досліджень з оптики [134-136], у 

прикладній оптиці [137-139], для оптичних матеріалів [140-142] тощо [143- 

146].

 

 

Рис. 4.12. Ілюстрація ефекту Гуса-Хенхена (k1 k2, kev. - хвильові вектори 

падаючої, відбитої та еванесцентної хвиль відповідно, n1 і n2 - показники 

заломлення першого та другого середовищ (n1 > n2), φ - кут падіння, 

φс - критичний кут, Δφ = φ - φс, L - розмір опроміненої ділянки поверхні, d- зсув 

Гуса-Хенхена, D - поверхневий зсув) 
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Ефект ГХ пояснюється [147; 148] тим, що еванесцентна хвиля 

(поверхнева хвиля), яка виникає на поверхні розділу (у середовищі з 

показником заломлення n2) при ПВВ [9; 104], переносить енергію падаючої 

хвилі (з точки падіння) вздовж поверхні на деяку відстань до відбитої хвилі 

(до точки відбиття). При чому значення зсуву ГХ для s- і p-поляризованих 

хвиль відрізняються. В загальному випадку зсув ГХ для s-поляризованої хвилі 

записується наступним чином [147] 

 𝑑𝑠 =
𝜆𝜇 sin𝜑𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝜋𝑛1(𝜇
2𝑐𝑜𝑠2𝜑+𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2)√𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2

,  (4.6) 

де λ - довжина хвилі у вакуумі, μ - магнітна проникність речовини, φ - кут 

падіння хвилі, п1 - показник заломлення середовища, з якого хвиля падає на 

границю розділу, п = п2/n1 - відносний показник заломлення (причому n1 > n2). 

Зсув ГХ для р-поляризованої хвилі має такий вигляд [147] 

 𝑑𝑝 =
𝜆 sin𝜑𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝜋𝑛1(
2𝑐𝑜𝑠2𝜑+𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2)√𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2

,  (4.7) 

де ε - діелектрична проникність речовини. 

У випадку немагнітних середовищ (в даному дослідженні це кварц, який 

є діамагнетиком) μ=1. Таким чином формула (4.6) спрощується до наступної 

 𝑑𝑠 =
𝜆 sin𝜑𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝜋𝑛1(1−𝑛
2)√𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2

. (4.8) 

Із формули, що пов’язує показник заломлення, магнітну та діелектричну 

проникності, n2 = με = ε отримуємо спрощення для формули (4.7) 

 𝑑𝑝 =
𝜆𝑛2 sin𝜑𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝜋𝑛1(𝑛
4𝑐𝑜𝑠2𝜑+𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2)√𝑠𝑖𝑛2𝜑−𝑛2

.  (4.9) 

В даному дослідженні першим середовищем є кварц (SiO2) із показником 
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заломлення n1 = 1,4601, а другим - водний розчин гіпохлориту натрію (NaClO) 

з показником заломлення п2 = 1,358. Критичний кут в такому випадку 

складатиме 

 𝜑𝑐 = arcsin
𝑛2

𝑛1
= 68,45°.     (4.10) 

Графіки залежності зсуву ГХ від кута падіння для s- і p-поляризованої 

хвиль (λ = 532 нм) зображено на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13. Графіки зсуву ГХ як функції кута падіння для s- і р- поляризованої 

хвиль у лінійному масштабі 
 

Проте для даного дослідження більш важливою характеристикою є 

поверхневий зсув D точки падіння променя до точки відбиття в напрямку 

поширення еванесцентної хвилі (вздовж поверхні). З геометрії задачі (рис. 

4.12) зрозуміло, що він пов’язаний зі зсувом ГХ наступним чином 

 𝐷 =
𝑑

𝑐𝑜𝑠𝜑
,  (4.11) 
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 Рис. 4.14. Графіки поверхневого зсуву як функції кута падіння для s- і 

р- поляризованих хвиль у лінійному масштабі 

 

З рис. 4.13 та рис. 4.14 видно, що графіки всіх чотирьох функцій (ds (φ), 

dр(φ), Ds(φ) та Dр(φ)) мають схожий характер. Також дані рисунки показують, 

що ефект ГХ можливий лише при ПВВ (φс < φ < 90°). Всі чотири графіки 

спадають зі збільшенням кута падіння 

 

 𝛿(𝜑)
𝜑→

𝜋

2
−0

→    0,  (4.12) 

 

де δ (φ) - будь-яка із наступних функцій: ds (φ), dp (φ), Ds (φ) та Dp (φ). 

Дані функції асимптотично зростають, коли значення кута падіння 

прямує справа до значення критичного кута 

 𝛿(𝜑)
𝜑→

𝜋

2
+0

→    +∞.  (4.13) 
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Важливо, що дане зростання, як видно з рис. 4.13, рис. 4.14 і, особливо, з 

рис. 4.15 (який виконаний у напівлогарифмічному масштабі), є дуже стрімким. 

Ефект ГХ може мати негативний (ослаблюючий) вплив на характер 

протікання процесів, що використовують еванесцентну хвилю, лише у 

випадку, коли поверхневий зсув перевищує розмір опроміненої ділянки 

поверхні (D > L). Однак, як буде показано далі, досягти таких умов досить 

складно. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Рис. 4.15. Графіки поверхневого зсуву як функції кута падіння для s- і р- 

поляризованої хвиль у напівлогарифмічному масштабі 
 

Для оцінки даної спроби розглянемо залежність поверхневого зсуву від 

різниці кута падіння та критичного кута (Δφ = φ - φc) для s- і p-поляризованої 

хвиль (рис. 4.16) 

 𝐷𝑠 =
𝜆 sin 2(∆𝜑+𝜑𝑐)

2𝜋𝑛1(1−𝑛
2)√𝑠𝑖𝑛2(∆𝜑+𝜑𝑐)−𝑛

2
,  (4.14) 

 𝐷𝑝 =
𝜆𝑛2 sin 2(∆𝜑+𝜑𝑐)

2𝜋𝑛1(𝑛
4𝑐𝑜𝑠2(∆𝜑+𝜑𝑐)+𝑠𝑖𝑛

2(∆𝜑+𝜑𝑐)−𝑛
2)√𝑠𝑖𝑛2(∆𝜑+𝜑𝑐)−𝑛

2
.   (4.15) 
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В граничних випадках для обох функцій отримаємо наступний результат 

 

 𝐷(∆𝜑)
∆𝜑→(

𝜋

2
−𝜑𝑐)−0

→          0,  (4.16) 

 

  𝐷(∆𝜑)
∆𝜑→+0
→    +∞.  (4.17) 

Рис. 4.16. Графіки поверхневого зсуву як функції різниці кута падіння та 

критичного кута для s- і p-поляризованої хвиль у всій області визначення            

(0 < Δφ < 90 - φc) 

 

Для формального зміщення точки відбиття вздовж поверхні, для 

прикладу, на D = 1 мм (при вказаних вище значеннях параметрів λ, μ, п1 та n2) 

потрібно так підібрати кут падіння, щоб його різниця з критичним кутом 
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складала Δφ = 7,2∙10-6 градусів для s-поляризованої хвилі і Δφ = 9∙10-6 градусів 

для p-поляризованої хвилі (рис. 4.17). 

А для подальшого збільшення поверхневого зсуву D, значення різниці φ 

потрібно зменшувати далі. Таким чином, завжди є можливість так підібрати 

значення кута падіння, щоб воно не було близьким до значення кута повного 

внутрішнього відбиття (іншими словами, щоб значення Δφ не було малим). 

 

Рис. 4.17. Графіки поверхневого зсуву як функції різниці кута падіння та 

критичного кута для s- і p-поляризованої хвиль в області 0 < Δφ < 4∙10-5 

градусів 
 

Як наслідок - поверхневий зсув буде менше розміру опроміненої ділянки 

поверхні (D < L), і ефект ГХ не матиме негативного впливу на запропонований 

метод фотохімічного нанополірування з використанням еванесцентної хвилі. 

 4.6 Висновки до розділу 4 

• Проведено дослідження деструкції нанонеоднорідностей поверхні 

діелектриків на прикладі кварцової пластини шляхом фотохімічного 

нанополірування з використанням оптичної ближньопольової взаємодії 

диполів атомарного хлору з диполями SiO2. 
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• Застосування еванесцентної хвилі оптичного ближнього поля 

дозволило: 

- отримувати атомарний хлор шляхом локальної фотодисоціації 

гіпохлорит-аніонів; 

- поляризувати атоми Сl та частинки SіО2; 

- зорієнтувати отримані диполі Сl і SiO2 найбільш оптимальним для 

деструкції нанонеоднорідностей чином (із застосуванням 

найсильнішої у ближній зоні компоненти електричного поля 

диполя ~1/r3). 

• Оптичне ближньопольове нанополірування теоретично не має 

розмірних обмежень аж до розмірів поодиноких атомів. 

• Шорсткість поверхні кварцової пластини була суттєво зменшена за 

допомогою запропонованого методу нанополірування. Протягом 20 хвилин 

нанополірування значення параметрів шорсткості зменшились наступним 

чином: Ra від 56 нм до 27 нм (на 52%), Rz від 247 нм до 138 нм (на 44%) і Rmax 

від 317 нм до 156 нм (на 51%). Результати нанополірування явним чином 

показують ефективність запропонованого методу, який може бути 

використаний для створення оптичних елементів із кварцу, які входять до 

складу гіроскопів, лазерів, датчиків фізичних полів та інших оптичних 

приладів. 

• Малопотужне обладнання (лазер: 300 мВт, 532 нм), нешкідливі для 

здоров’я людини матеріали (кварцові пластини та призма, натрій гіпохлорит, 

дистильована вода) та зручні умови проведення експерименту (температура 

24 °С, атмосферній тиск, короткий час нанополірування) обумовлюють 

простоту та безпеку при проведенні експерименту, за рахунок чого 

запропонована методика сумісна з масовим виробництвом. 

• Виявлено, що в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі 

поверхні кварцової пластини паралельно протікають два взаємнозворотні 

процеси: 

- деструкція нанонеоднорідностей поверхні кварцової пластини 
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(нанополірування в оптичному ближньому полі); 

- структуроване осадження продуктів хімічних реакцій на поверхні 

кварцової пластини (синтез наночастинок в оптичному ближньому 

полі). 

Обидва явища є цікавими з точки зору науки. Проте лише перше явище 

корисне для даного дослідження. Друге ж є паразитним. 

• Виявлено, що використання еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє нанолокалізувати хімічні реакції. Цей метод може 

знайти застосування у нанооптиці, нанохімії та нанотехнологіях. 

• Досліджено особливості ефекту Гуса-Хенхена при нанополіруванні з 

використанням еванесцентної хвилі та проаналізовано зсув Гуса-Хенхена та 

поверхневий зсув, як функції кута падіння. Визначено, що потенційно 

негативний наслідок від ефекту Гуса-Хенхена у вигляді поверхневого зсуву 

для процесів, які використовують еванесцентну хвилю, зростає при 

наближенні кута падіння до кута повного внутрішнього відбиття.
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ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано уточнену атомну модель електричного диполя, яка 

більш адекватно описує реальні процеси, ніж модель диполя Герца або 

стандартна модель диполя з рознесеними точковими зарядами. Показано, що 

ця модель дозволяє усунути кулонівську сингулярність (F → ∞) в нульовій 

точці, де додатній заряд +q ядра атома та еквівалентний від’ємний заряд -q 

електронної хмари накладаються і диполь схлопується. Виявлено, що при 

осциляції електронної хмари під дією змінного зовнішнього поля відбувається 

часткова розкомпенсація полів зарядів, яка залежить від плеча диполя і 

визначає силу притягання різнойменних зарядів. 

2. В межах нової моделі вперше застосовано аналіз за допомогою 

квазістатичних силових ліній, що починаються безпосередньо від своїх 

джерел - зарядів (для електричного поля) і струмів (для магнітного поля). Саме 

завдяки цьому запропонована атомна модель диполя знімає обмеження диполя 

Герца та стандартної моделі диполя (r » l0) і дозволяє дати фізичний аналіз 

механізмам формування реактивних ближніх полів і перетворення їх в активні 

поля випромінювання, а також описати відповідні потоки енергії в локальній 

зоні (r ~ l0) осцилюючого атомного диполя на якісному рівні класичної 

електродинаміки. Вперше показано, що вільне (активне) поле 

випромінювання народжується лише в фазах (II і IV) сходження зарядів +q і -q 

атомного диполя в момент відриву від них надлишкових силових ліній 

ближнього поля, накачаних у попередніх фазах (І і III) розходження зарядів. 

При цьому напрямок вектора напруженості електричного поля диполя, а таким 

чином і потоку реактивної енергії, змінюються на протилежні. 

3. Встановлено, що при великих амплітудах зовнішнього оптичного 

ближнього поля (наприклад, оптоволоконної наноголки чи нановиступів 

поверхні кварцової пластини) є можливою синхронізація коливань диполів із 

різними резонансними частотами. Осадження для дипольних структур 

відбувається на тих ділянках, де коливання входять у резонанс і 
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синхронізуються з оптичним ближнім полем. Побудова складної 

наноструктури із двох простіших проходить в два етапи. На першому вони 

синхронізуються одна з одною. На другому етапі в роботу включаються 

електростатичні сили, що притягують та переорієнтовують структури у 

положення, що відповідає мінімуму повної енергії системи. На практиці це 

відповідає ситуації, коли молекулярна структура притягується до вже 

існуючого молекулярного нанокластера, який має багато коливальних мод. І 

якщо молекулі вдасться ввійти у стан синхронізації власних коливань із 

коливаннями нанокластера, то за допомогою вже електростатичних сил 

відбудеться добудова нанокластера. Таким чином відбувається структуроване 

осадження наночастинок під дією оптичного ближнього поля. 

4. Представлено результати досліджень деструкції нанонеоднорідно-

стей поверхні діелектриків на прикладі кварцової пластини шляхом 

фотохімічного нанополірування з використанням оптичної ближньопольової 

взаємодії диполів атомарного хлору з диполями SiO2 у полі еванесцентної 

хвилі. Результати полягають в наступному: 

• Встановлено, що застосування еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє: 

- отримувати атомарний хлор шляхом локальної фотодисоціації 

гіпохлорит-аніонів; 

- поляризувати атоми Сl та частинки SiO2; 

- зорієнтувати отримані диполі Сl і SiO2 різнойменними полюсами 

один до одного в напрямку дії найсильнішої у ближній зоні 

компоненти електричного поля диполя ~1/r3, а значить найбільш 

ефективним для деструкції нанонеоднорідностей чином. 

• Шорсткість поверхні кварцової пластини була суттєво зменшена за 

допомогою запропонованого методу фотохімічного нанополірування. Так, 

протягом 20 хвилин значення параметрів шорсткості зменшились 

наступним чином: Ra від 56 нм до 27 нм (на 52%), Rz від 247 нм до 138 нм 

(на 44%) і Rmax від 317 нм до 156 нм (на 51%). Результати нанополірування 
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явним чином показують ефективність запропонованого методу, який може 

бути використаний, наприклад, для створення ультраплоских оптичних 

елементів із кварцу, які входять до складу гіроскопів, лазерів, датчиків 

фізичних полів та інших оптичних приладів. Запропонована методика 

нанополірування сумісна з масовим виробництвом. 

• Виявлено, що в оптичному ближньому полі еванесцентної хвилі на 

поверхні кварцової пластини паралельно протікають два взаємнозворотні 

процеси: деструкція нанонеоднорідностей поверхні кварцової пластини та 

структуроване осадження на ній продуктів хімічних реакцій. Обидва явища 

є цікавими з точки зору науки і технологій, проте лише перше явище 

корисне для даного дослідження. Друге ж є паразитним. 

• Встановлено, що використання еванесцентної хвилі оптичного 

ближнього поля дозволяє здійснювати нанолокалізацію хімічних реакції. 

Цей метод може знайти застосування у нанооптиці, нанохімії та 

нанотехнологіях. 

5. Досліджено особливості ефекту Гуса-Хенхена при фотохімічному 

нанополіруванні поверхні кварцу. Значення поверхневого зсуву та зсуву Гуса-

Хенхена зменшуються при збільшенні кута падіння і асимптотично зростають, 

коли значення кута падіння прямує до значення критичного кута. 

Встановлено, що потенційно негативний наслідок від ефекту Гуса-Хенхена 

для процесів, які використовують еванесцентну хвилю, зростає при 

наближенні кута падіння до кута повного внутрішнього відбиття. Однак, 

завжди є можливість підбору значення кута падіння так, щоб воно не було 

близьким до значення критичного кута - і ефект Гуса-Хенхена не мав 

негативного впливу на запропонований метод фотохімічного 

нанополірування. 
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