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Сучасне оптичне матеріалознавство активно використовує елементи з 

модифікованими поверхневими шарами для потреб лазерної та космічної 

техніки, а також рентгенівської, інтегральної, волоконної, градієнтної та інших 

областей оптики. Необхідність врахування шорсткості, поруватості та 

неоднорідності будови поверхні при інтерпретації експериментальних 

результатів, які отримані при взаємодії з нею поляризованого випромінювання є 

самостійною науковою проблемою, зокрема, в процесах атомно-молекулярної 

інженерії сучасних елементів наноелектроніки та нанофотоніки. Оскільки кутова 

та поляризаційна структура поля розсіяного випромінювання визначається 

значною мірою взаємодією саме з поверхневим шаром, необхідним є чітке 

розуміння процесів, які відбуваються у цих неоднорідних системах. Це потребує 

створення адекватних оптичних моделей таких систем та розв’язання 

відповідних обернених поляриметричних задач. 

Метою дисертаційної роботи є прецизійне визначення втрат 

поляризованого світла за рахунок поглинання та розсіяння при його 

проходженні через тонкі перехідні та відбивальні поверхневі шари 

середовищ з різними типами провідності. Для цього було розроблено нові та 

удосконалено існуючі методи гоніополяриметрії та алгоритми обробки 

експериментальних даних. 
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У розділі 1 обговорюється необхідність створення універсального 

автоматизованого вимірювального комплексу для проведення широкого класу 

оптичних досліджень: рефлекто- та рефрактометрії, еліпсометрії (зокрема із 

збудженням поверхневих поляритонів), Мюллер-поляриметрії, визначення 

спектральних характеристик розсіяного випромінювання. Для цього 

запропоновано модифікувати існуючий гоніометр Г-5, що досягається за 

допомогою низки технічних рішень. 

У розділі 2 розглядається новий метод визначення за єдиною 

гоніометричною схемою показників заломлення та поглинання 

плоскопаралельних діелектричних шарів. Враховано багатократне 

відбивання світла від меж поділу середовищ. Встановлено, що величини 

показників поглинання збігаються із значеннями, які отримані іншими 

методами. Показано, що значно гірше узгодження спостерігається для 

показників заломлення (відхилення 12%). Зроблено припущення, що 

причиною виникнення розбіжності є неврахований в теоретичній моделі 

оптично неоднорідний шар на поверхні діелектрика. 

У третьому розділі досліджуються неоднорідні поверхневі шари на 

оптичному склі. Показано, що еліпсометричні параметри відбитого 

випромінювання, зокрема залишкова еліптичність при куті Брюстера, не 

узгоджуються з теоретично розрахованими значеннями для однорідного 

діелектрика. Запропоновано модель неоднорідного поверхневого шару, яка 

враховує особливості фізико-хімічної обробки оптичних поверхонь. 

Приповерхнева область зразків оптичного скла моделюється у вигляді 

послідовності значної кількості тонких шарів, параметри яких визначаються 

обраним оптичним профілем. Еліпсометричні параметри відбитого світла 

обчислюються за допомогою матричного методу, який базується на 

знаходженні стаціонарних амплітуд напруженості електричного поля на 

межах поділу середовищ з урахуванням явища інтерференції хвиль при 

багатократному відбиванні. Виявлено, що припущення про існування 
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поверхневого шару на суцільному однорідному масиві скла суттєво 

покращує розв’язок оберненої еліпсометричної задачі. Функція нев’язки для 

моделі неоднорідного шару зменшується на 2 порядки в порівнянні з 

моделлю однорідного середовища. Отримані результати можуть бути 

застосовані при конструюванні внутрішньорезонаторних елементів лазерів, 

градієнтних оптичних елементів та оптичних контактів. 

У четвертому розділі досліджується зміна оптичного відгуку в межах 

поверхневих оксидних шарів Si та GaAs. Для моделювання неоднорідної 

структури оксидного шару були використані лінійний та експоненційний за 

глибиною профілі діелектричної проникності. Лінійний профіль є добрим 

наближенням для слабких за глибиною залежностей, які можна розкласти в 

ряд і обмежитись лише першими двома членами. Експоненційний же узято з 

припущення, що неоднорідність шару може мати дифузійне походження. 

Вважалося, що показник заломлення неоднорідного поверхневого шару на 

межі з повітрям дорівнює значенню показника заломлення відповідного 

оксиду SiO2 (Ga2O3) і зростає з глибиною. Розраховані за обома моделями 

товщини оксидних шарів не перевищують 7,5нм. 

У п’ятому розділі методом багатокутової еліпсометрії досліджено 

структуру поверхневого шару поруватого кремнію. Запропоновано 

комбінований підхід до аналізу даних кутової еліпсометрії, який полягає в 

застосуванні моделі багатошарового середовища і матричного методу 

розрахунку поширення оптичного випромінювання у ньому. Одержані 

значення показників заломлення приповерхневих шарів поруватого кремнію 

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

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

заломлення приблизно 3,9, доступ до якого заблоковано оксидами, і порожні 

пори. Поруватий кремній характеризується яскраво вираженою 

інтерференцією в поверхневому шарі, що може бути використано для 

додаткової оцінки його товщини, яка становить близько 150 нм. Застосовані 
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методи колориметрії демонструють добре узгодження розрахованого і 

виміряного кольорів зразка, що підтверджує адекватність результатів 

моделювання. 

Шостий розділ містить результати дослідження поляризаційного 

відгуку наногетероструктур на основі тонких плівок Au, Ag та Cu, захищених 

діелектричними шарами HfO2, MgF2 або графеном. Відповідні метали є 

найпридатнішими для виготовлення сенсорів, які працюють на ефекті 

збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Проте, через високу хімічну 

активність дешевші за золото срібло та мідь швидко окислюються в 

повітряній атмосфері, що обмежує довготривале застосування сенсорів на їх 

основі. Запропоновано розв’язання цієї проблеми шляхом використання 

надтонкого шару HfO2 або графену, що захищає мідну/срібну плазмонну 

плівку і підвищує термін дії сенсора. Досліджувані зразки були виготовлені 

методом електронно-променевого випаровування. Вони являють собою 

скляні пластинки товщиною близько 1 мм, на які були осаджені тонкі 

металеві (Au, Ag, Cu) та діелектричні (HfO2, MgF2, графен) шари. Для 

забезпечення адгезії нижнього шару з підкладкою на неї попередньо було 

нанесено тонкий проміжний шар хрому (1…3 нм), який слугував основою 

для всіх наступних шарів гетероструктури. Встановлено, що проміжний шар 

Cr відіграє не лише роль адгезійного матеріалу, але й забезпечує наявність 

плоскої межі для нанесення наступного тонкого шару гетероструктури, 

заповнюючи нерівності поверхні скляної підкладинки. Це покращує 

інтерференційні умови для світла при його проходженні в наступному 

металевому шарі, що призводить до звуження мінімуму кривої поверхневого 

плазмонного резонансу. З’ясовано, що оптична товщина захисного оксидного 

шару HfO2 суттєво впливає на форму кривої поверхневого плазмонного 

резонансу, і це зумовлює підвищені вимоги до ступеня однорідності цього 

шару. Встановлено, що чутливість плазмонних сенсорів на основі Au, Ag чи 

Cu до зміни показника заломлення контрольованої речовини дещо зростає з 

його збільшенням і слабко залежить від типу обраного для створення сенсора 
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шару металу. Сенсори на основі Cu відрізняються незначним звуженням 

інтервалу визначення показників заломлення контрольованої речовини 

порівняно з сенсорами на основі Au та Ag. 

У сьомому розділі методами багатокутової еліпсометрії, Стокс- та 

Мюллер-поляриметрії досліджуються надтонкі металеві плівки. Шляхом 

розв’язку оберненої задачі еліпсометрії отримано товщини адгезійного, 

металевого та оксидного шарів плівок молібдену та титану. Наголошується 

на обмеженості застосування моделі ефективного середовища для 

острівцевих плівок. Методом Стокс-поляриметрії досліджено тонкі плівки 

золота та олова. Встановлено, що значення деполяризації оптичного 

випромінювання при відбиванні від тонких острівцевих плівок Au та Sn 

зростає зі збільшенням кута падіння  і досягає максимального значення 

поблизу  = 80°. Показано, що величина деполяризації надає інформацію про 

морфологічну будову поверхні, тоді як звичайна еліпсометрія дозволяє 

отримати лише ефективні параметри шару. Встановлено, що кутові 

залежності елементів матриці Мюллера m12 і m21 для острівцевих плівок 

золота мають немонотонний характер з мінімумом в області 70°…75° та 

визначаються кількістю розсіювальних центрів. Показано, що використання 

таких залежностей для цих елементів матриці Мюллера, а також і для 

елементів m11 і m22 дозволяє контролювати як товщину плівки, так і її 

морфологічні особливості. 

 

Ключові слова: поляризація світла, гоніополяриметрія, поверхневі шари, 

наноструктури, поляритони, вектор Стокса, матриця Мюллера. 
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SUMMARY 

 

Makarenko O. V. Goniopolarimetry of heterogeneous surface layers of 

media with different conductivity types. – Manuscript. 

 

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

speciality 01.04.05 “optics, laser physics”. - Taras Shevchenko National University 

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

 

Modern optical materials science actively uses elements with modified 

surface layers for the needs of laser and space technology, as well as x-ray, 

integral, fiber, gradient and other areas of optics. The need to take into account the 

roughness, porosity and heterogeneity of the surface structure in the interpretation 

of experimental results obtained in the interaction with polarized radiation is an 

independent scientific problem, in particular, in atomic and molecular engineering 

of modern nanoelectronics and nanophotonics elements. Since the angular and 

polarization structure of the scattered radiation field is largely determined by the 

interaction with the surface layer, a clear understanding of the processes occurring 

in these inhomogeneous systems is necessary. This requires the creation of 

adequate optical models of such systems and the solution of the corresponding 

inverse polarimetric problems. 

The aim of the dissertation is to determine precisely the loss of polarized 

optical radiation due to absorption and scattering as it passes through boundaries of 

media with different types of conductivity. The near-boundary zone can often be 

introduced as a sequence of thin transitional and reflecting layers which forms an 

optically heterogeneous structure. For this purpose, new goniopolarimetry methods 

and algorithms for processing experimental data were been developed and 

common methods were been improved. 

Section 1 discusses the need to create a universal automated measuring 

complex for a wide range of optical studies: reflection and refractometry, 
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ellipsometry (in particular with the excitation of surface polaritons), Mueller 

polarimetry, determination of scattered radiation spectral characteristics etc. For 

this purpose it is proposed to modify a commonly available G-5 goniometer, which 

is achieved through a number of technical solutions. 

Section 2 discusses a new method for determining the refractive indices and 

the absorption of plane-parallel dielectric layers by a single goniometric scheme. 

Multiple reflections from the media boundaries are taken into account. Since the 

probe radiation beam was non-coherent, the interference of multiple reflected rays 

in the samples was assumed to be insignificant. It was found that the values of the 

absorption indices coincide with ones obtained by other methods (e.g. the prism 

method). It is shown that much worse agreement is observed for refractive indices 

(12% deviation). An assumption is made that the discrepancy in the theoretical 

model is due to the optically inhomogeneous layer on the surface of the dielectric 

not accounted for in the theoretical model. 

The third section investigates the inhomogeneous surface layers on optical 

glass. It is shown that the ellipsometric parameters of the reflected radiation, in 

particular the residual ellipticity at the Brewster angle, do not agree with the 

theoretically calculated values for a homogeneous dielectric. A model of a non-

uniform surface layer is proposed, which takes into account the features of physical 

and chemical optical surfaces treatment. The surface area of the optical glass 

samples is modeled as a sequence of a considerable number of thin layers, the 

parameters of which are determined by a selected optical profile. The ellipsometric 

parameters of reflected light are calculated by means of a transfer matrix method 

based on finding stationary amplitudes of the electric field intensity at the 

intermediary boundaries, taking into account the interference upon multiple 

internal reflections. It is found that the assumption of a surface layer existence on a 

bulk homogeneous glass significantly improves the solution of the inverted 

ellipsometric problem. The residual function for the inhomogeneous layer model is 

reduced by 2 orders of magnitude compared to the homogeneous environment 
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model. The results obtained can be applied in laser resonator elements, gradient 

optical elements and optical contacts design. 

The fourth section investigates the deviation in optical response within the 

surface oxide layers of Si and GaAs. Linear and exponential dielectric permittivity 

profiles were used to simulate the inhomogeneous structure of the oxide layer. The 

linear profile is a good approximation for weak depth dependencies, which can be 

expanded into mathematical series and confined to the first two members only. The 

exponential one is based on the assumption that the heterogeneity of the near-

surface region may have a diffusion origin. It was believed that the refractive index 

of the inhomogeneous surface layer at the air interface is equal to the refractive 

index of the corresponding SiO2 (Ga2O3) oxide and increases with depth. 

Calculated on both models, the thickness of the oxide layers does not exceed 7.5 

nm. 

In the fifth section, the structure of the surface layer of porous silicon is 

investigated by the method of angular ellipsometry. A combined approach to the 

ellipsometry data analysis is proposed, which is to apply a multilayer medium 

model and the transfer matrix method for computing the propagation of optical 

radiation in it. The obtained refractive indices of the surface layers of porous 

silicon indicate that it comprises silicon oxides (with a refractive index close to 

1.45), residues of non-oxidized silicon with a refractive index of about 3.9, access 

to which is blocked by oxides, and empty pores. Porous silicon is characterized by 

a pronounced interference in the surface layer, which can be used to further 

estimate its thickness, which is about 150 nm. The colorimetry methods applied 

demonstrate a good agreement between the calculated and measured colors of the 

sample, which confirms the simulation results adequacy. 

The sixth section contains the results of polarization response study of 

nanoheterostructures based on thin Au, Ag, and Cu films protected by dielectric 

HfO2, MgF2 layers, or graphene. These metals are most suitable for plasmonic 

sensors fabrication that operate on surface plasmon-polaritons excitation. 
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However, due to high chemical activity, silver and copper are rapidly oxidized in 

air, which limits the long-term use of sensors based on them. It is suggested to 

solve this problem by using an ultrathin HfO2 layer or graphene, which protects the 

copper/silver plasmonic film and increases sensor lifetime. The samples 

investigated were prepared by electron beam evaporation. They are glass plates 

about 1 mm thick, on which thin metal (Au, Ag, Cu) and dielectric (HfO2, MgF2, 

graphene) layers were deposited. To ensure the lower layer adhesion with the 

substrate, a thin intermediate layer of chromium (1… 3 nm) was pre-deposited on 

it, which served as the basis for all subsequent heterostructure layers. It was found 

that the intermediate Cr layer plays not only the role of adhesive material, but also 

provides a flat boundary for the next thin layer of heterostructure application, 

filling the irregularities of the glass substrate surface. This improves the 

interference conditions for light as it passes in the next metal layer, which 

minimizes the surface plasmon resonance curve. It is established that the optical 

thickness of the protective oxide HfO2 layer significantly affects the shape of the 

surface plasmon resonance curve, which implies higher requirements for the 

homogeneity of this layer. It is found that the sensitivity of plasmonic sensors 

based on Au, Ag, or Cu to the analyte refractive index variation increases slightly 

with its increase and is slightly dependent on the type of the metal layer selected 

for the sensor creation. Cu-based sensors have a slight narrowing of the refractive 

index of the controlled substance compared to sensors based on Au and Ag. 

In the seventh section, ultrathin metal films are investigated by the methods 

of angular ellipsometry, Stokes and Muller polarimetry. By solving the reverse 

ellipsometry problem the thicknesses of the adhesive, metallic and oxide layers of 

molybdenum and titanium films are determined. Emphasis is placed on the limited 

use of an effective medium model for island films. The Stokes polarimetry method 

was employed to investigate thin gold and tin films. It is established that the value 

of light depolarization upon reflection from thin Au and Sn island films increases 

with increasing angle of incidence  and reaches its maximum near  = 80°. It is 

shown that the magnitude of depolarization provides information on the 
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morphological structure of the surface, whereas ordinary ellipsometry allows 

obtaining only effective parameters of the layer. It is found that the angular 

dependences of the Mueller matrix m12 and m21 elements for gold island films are 

nonmonotonic with a minimum in the range 70°… 75° and are determined by the 

number of scattering centers. It is shown that the use of these dependencies, and 

similar ones for the m11 and m22 elements, allows controlling both the film 

thickness and its morphology. 

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

polaritons, the Stokes vector, the Mueller matrix. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

ІЧ – інфрачервона (область спектра) 

УФ – ультрафіолетова (область спектра) 

ЕП –еліпсометричні параметри  

ППР – плазмон- поляритонний резонанс 

ППП – поверхневий плазмон-поляритон 

MSE – Mean squared error (середньоквадратичне відхилення) 

RUI – Refractive Index Unit (одиниці показника заломлення) 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Питання про вплив 

поверхневих шарів на оптичні властивості речовини ніколи не втрачало своєї 

актуальності. Справа в тому, що досягти чіткої межі поділу двох середовищ 

практично неможливо. Так, будь-які технологічні прийоми обробки поверхні 

створюють порушений приповерхневий шар, а контакт з повітрям 

призводить до утворення на поверхні більшості матеріалів шару оксиду. 

Усунення цих шарів не вирішує проблему створення різкої межі поділу 

внаслідок дискретної природи будови речовини. Оточення у молекул, які 

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

різними будуть і їхні оптичні властивості. Останнім обов’язково повинна 

приділятися увага при створенні матеріалів та структур з заданими 

електронними характеристиками. 

До класичних структур такого типу відносяться тонкі плівки, які широко 

використовують в оптичних пристроях для просвітлюваних покриттів, у 

різноманітних інтерференційних та поглинальних фільтрах, або в якості 

покриття для дзеркал. В той же час, розвиток сучасного матеріалознавства на 

рівні атомно-молекулярної інженерії потребує створення нових структур: 

поруватих матеріалів, структур з вирощеними шарами (наприклад, методом 

магнетронного осадження), матеріалів з певними областями легування, 

періодичних квантових наноструктур, наногетероструктур, тощо. На 

особливу увагу заслуговує відкриття нових високосиметричних алотропних 

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

стати основою при створенні нових елементів наноелектроніки та 

нанофотоніки. 

Дослідження зміни стану поляризації світла при його взаємодії на межі 

поділу середовищ бере свій початок ще в ХІХ сторіччі в роботах Малюса, 

Брюстера та Френеля. Незважаючи на свою привабливість, розроблений 

метод, який отримав назву еліпсометрія, довгий час не знаходив широкого 

застосування і розвитку аж до середини минулого сторіччя. Основною 
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перепоною була складність математичних розрахунків при розв’язку прямої 

та оберненої задач. Наразі, подолання цієї перешкоди дозволило повною 

мірою скористатись його перевагами: надзвичайно високою чутливістю до 

фізико-хімічного стану поверхні та структури тонких поверхневих шарів, а 

також неруйнівним характером вимірювань. Наслідком цього стало не тільки 

збільшення кількості об’єктів дослідження, але і висунення підвищених 

вимог до експериментального устакування та методів обробки даних. 

Саме тому в даній роботі послідовно проаналізовано вимоги до 

універсальної поляризаційної гоніофотометричної установки: реєстрація як 

відбитого, так і розсіяного зразком випромінювання; можливість 

функціонування в режимах гоніофотометра, еліпсометра та поляриметра; 

забезпечення необхідної точності вимірювання кутів повороту рухомих 

елементів; обрання методу реєстрації світлового потоку; отримання 

необхідних для подальшої обробки даних (від 10
5
 до 10

6
 покрокових 

експериментальних вимірювань) за прийнятний час. Для забезпечення 

кожної вимоги запропоновано шляхи їх вирішення та описано їхню 

практичну реалізацію. В результаті було розроблено та створено згідно з 

цими вимогами оригінальне автоматизоване устаткування, яке здатне 

вирішувати найширше коло задач, що потребують прецизійних 

поляризаційних вимірювань. 

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

розв’язок прямої задачі полягає у визначенні характеристик світла після 

взаємодії з об’єктом, параметри якого вважаються відомими, то розв’язок 

оберненої задачі передбачає встановлення параметрів об’єкта за відомими 

характеристиками світла, що отримані експериментально. Обидва ці класи 

передбачають побудову адекватного модельного уявлення про 

досліджуваний об’єкт, що неможливо здійснити без чіткого розуміння 

фізичної природи взаємодії світла з відповідними стуктурами, урахування 

розсіювальної складової у втратах світла при проходженні шарів матеріалів з 

різними типами провідності. 
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В основі всіх запропонованих в роботі теоретичних моделей лежить 

взаємодія плоскої електромагнітної хвилі з однорідним шаром речовини при 

врахуванні багатопроменевої інтерференції. Використовуючи результати цієї 

взаємодії в якості базового елемента та застосовуючи матричні форми 

запису, в роботі запропоновано моделі будови поверхневих шарів різної 

природи: гетеро структур, неоднорідних шарів на поверхні скла, острівцевих 

плівок, тощо. 

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

використано потужні методи теорії глобальної оптимізації. Крім того, 

застосування методів розв’язання перевизначених систем лінійних рівнянь 

при обробці експериментальних даних дозволило з необхідною точністю в 

режимі реального часу проводити обчислення еліпсометричних параметрів та 

вектора Стокса розсіяного випромінювання, а також розраховувати матриці 

Мюллера. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена 

необхідністю з’ясування особливостей перебігу фізичних явищ, які 

виникають при взаємодії поляризованого світла з поверхневими шарами 

різної провідності. Це вимагає створення адекватних оптичних моделей 

досліджуваних об’єктів, а також розв’язання відповідних обернених задач. 

Більше того, потреба в постійному підвищенні точності та швидкості 

гоніополяризаційних вимірювань зумовлює удосконалення як апаратури, так 

і методики проведення досліджень. 

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

Дослідження, проведене в дисертаційній роботі, відповідає науковим 

тематикам кафедри оптики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шеченка: «Діагностика фізико-хімічних процесів 

на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом 

провідності еліпсометичним методом» (№ ДР 0101U002480); «Оптичні та 

магнітооптичні властивості поверхневих шарів та плівок з різним типом 

провідності» (№ ДР 0106U006391); «Фундаментальнi дослiдження в галузi 
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фiзики конденсованого стану i елементарних частинок, астрономiї i 

матерiалознавства для створення основ новітніх технологiй» (№ ДР 

0111U004954); «Формування та фiзичнi властивостi наноструктурованих 

композитних матерiалiв та функцiональних поверхневих шарiв на основi 

карбону, напiвпровiдникових та дiелектричних складових» (№ ДР 

0116U004781); «Принципи керування оптичними і фотоелектричними 

властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок та структур 

нанодіодного типу» (№ ДР 0119U100308). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи стало 

прецизійне визначення рівня втрат поляризованого світла за рахунок 

поглинальної та розсіювальної компонент при його проходженні через тонкі 

перехідні та відбивальні поверхневі шари середовищ з різними типами 

провідності. Це досягалось шляхом розробки, створення та використання 

удосконалених нових методів гоніополяриметрії та алгоритмів обробки 

експериментальних даних. 

Для досягнення цієї мети розв’язувалися наступні завдання: 

1. Розробка та обгрунтування фізичних моделей неоднорідних шарів та 

гетероструктур, розрахунок їхніх поляризаційно-оптичних характеристик, 

з’ясування фізичних механізмів взаємодії випромінювання з відповідними 

поверхневими структурами. 

2. Комплексне порівняльне дослідження функціональних можливостей 

апаратури та методів аналізу поляризованого випромінювання. Розробка та 

створення унікального поляризаційного гоніофотометричного комплексу для 

дослідження найширшого кола поляриметричних задач. 

3. Вдосконалення наявних математичних методів обробки 

експериментальних даних та розв’язання оберненої задачі з метою отримання 

шуканих параметрів вихідної теоретичної моделі в режимі реального часу. 

4. Розробка методу одночасного визначення показників поглинання та 

заломлення непровідних середовищ внаслідок використання єдиної 

гоніофотометричної схеми досліду. 
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5. Визначення розподілу показника заломлення за глибиною для 

поверхневих шарів матеріалів напівпровідникового типу. 

6. Визначення поляризаційного відгуку (за умови збудження поверхневих 

плазмон-поляритонів включно) та розрахунок оптичних характеристик 

наногетероструктур, які містять шари благородних металів, з подальшим 

оцінюванням на основі цих характеристик перспективи використання таких 

структур в якості сенсорів. 

7. З’ясування особливостей впливу структури та складу речовини 

металевих острівцевих плівок на компоненти вектора Стокса відбитого 

променя та елементи матриці Мюллера таких структур. 

Об’єкт дослідження: взаємозв’язок морфологічних особливостей 

наноструктурованих поверхневих шарів з кутовим розподілом 

поляризаційних характеристик світлового поля. 

Предмет дослідження: закономірності перетворення поляризаційних 

характеристик світла при його взаємодії з тонкими шарами з різною 

провідністю при відбиванні та проходженні крізь них. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених задач було здійснено з 

залученням експериментальних та теоретичних методів, а саме: синхронне 

детектування під час реєстрації змінних світлових потоків шляхом 

сканування кута падіння, поляризаційна рефлектометрія (в тому числі і з 

збудженням поверхневих плазмон-поляритонів), еліпсометрія, колориметрія, 

стокс-поляриметрія, атомно-силова мікроскопія для визначення розмірів та 

форми складових частин острівцевих плівок, чотирьохзондовий метод 

визначення електроопору, матричні методи розрахунку для багатошарових 

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

методи розв’язку перевизначених систем лінійних рівнянь при обробці 

експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі було 

отримано нові наукові результати: 
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1. Запропоновано фізичну модель перехідного поверхневого шару та 

знайдено чисельний розв’язок прямої задачі для відповідних об’єктів з 

різними типами провідності. 

2. Вперше запропоновано спосіб одночасного визначення показників 

заломлення та поглинання стекол за єдиною гоніофотометричною схемою. 

3. Розроблено методи розв’язання оберненої задачі для методів 

багатокутової поляриметрії, що дозволило визначати профіль показника 

заломлення неоднорідного шару на поверхні об’єкта та обчислити оптичні 

характеристики гетероструктур. 

4. Встановлено розподіл показника заломлення за глибиною для 

неоднорідного порушеного шару на поверхні полірованих зразків оптичного 

скла. 

5. Визначено оптичні характеристики неоднорідних шарів на поверхнях 

напівпровідників, а саме: кремнія та арсеніда галія як монокристалічних 

матеріалів, так і модифікованих за поверхневою структурою. 

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

самої будови захисних шарів в наногетероструктурах благородних металів на 

кутове положення мінімума поляритонного поглинання в залежності від 

показника заломлення аналітичної речовини. 

7. Вперше встановлено рівень змін в матриці Мюллера при 

гоніополяризаційних дослідженнях острівцевих плівок золота та олова на 

різних етапах їхнього росту. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

результати дозволили запропонувати новий метод визначення оптичних 

характеристик скла, який не тільки дозволяє одночасно розраховувати його 

показники заломлення та поглинання, але й дозволяє точніше врахувати 

вплив поверхневого шару зразка на ці характеристики. Проведені 

дослідження та запропоновані моделі і алгоритми стосовно 

наногетероструктур на основі благородних металів можуть бути використані 

для створення хімічних і біологічних адсорбційних сенсорів на основі ефекту 
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збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Запропоновані методики по 

встановленню залежності показника заломлення від глибини дозволяють 

більш надійно визначити умови експлуатації оптичних елементів з 

модифікованою структурою поверхневого шару, оцінити неминучі втрати 

випромінювання на таких елементах та здійснити пошук оптимальних 

технологічних режимів прецизійної обробки їхньої поверхні. Результати 

щодо визначення матриць Мюллера при відбиванні світла від острівцевих 

плівок золота та олова можуть бути покладені в основу неруйнівних методів 

контролю в технологічних процесах виготовлення наноматеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Робота містить експериментальні дані, 

теоретичні та методичні положення і висновки, які отримані або 

сформульовані дисертантом особисто. Внесок здобувача в працях, які 

виконано в співавторстві, стосовно постановки наукової задачі, отриманню 

та інтерпретації результатів, участі у написанні наукових статей є 

визначальним. У роботах [1, 2] автор самостійно розробив теоретичні моделі 

та провів відповідні обчислення, брав участь в обговоренні результатів та 

написанні статей. В роботах [3, 4] – провів частину розрахунків та підготував 

статті до друку. Співавторами робіт [5, 11, 12] є студенти, які виконували 

свої дипломні роботи під керівництвом здобувача. Внесок автора в роботах 

[6, 7, 9, 10, 17-21] визначався постановкою дослідів по вимірюванню 

гоніофотометричних характеристик, побудовою моделей для опису фізичних 

процесів, інтерпретацією отриманих результатів та участю в написанні 

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

апаратури та методів оптичних досліджень.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи пройшли апробацію 

на наступних наукових конференціях: International Young Scientific 

Conference “Scientific Problems of Optics and High Technology Material Science 

(SPO)”, (Kiev, Ukraine 2001, 2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016); International 
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School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals” (2001, Chernigiv, 

Ukraine; 2003, Sevastopol, Ukraine; 2005, Beregove, Crimea, Ukraine); 

International Conference “Physics of liquid matter: Modern problems (PLM MP)”, 

(Kiev, Ukraine 2010, 2014); 23th Annual Student Conference Week of Doctoral 

Students (Prague, Czech Republic, 2014); 13th International Conference on Global 

Research and Education (Riga, Latvia, 2014); Наука ХІІ сторіччя (Київ, Україна, 

2014р); International scientific and practical conference “Spectroscopy in special 

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

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 39 

наукових праць: 21 наукова стаття у фахових журналах [1-21] (8 статей у 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science); 3 патенти [22-24]; 15 тез доповідей на наукових конференціях [25-

39]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, переліку праць здобувача, вступу, семи 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 214 

найменувань та додатку. Дисертація містить 108 рисунків і 37 таблиць. 

Загальний обсяг дисертації складає 268 сторінок. 
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Розділ 1 

ГОНІОПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

 

Вирішення різноманітних задач аналізу та контролю природних та 

промислових середовищ неможливе без сучасних високопродуктивних 

приладів. Оптичні методи досліджень, які поєднують в собі такі цінні якості 

як висока точність, швидкодія, можливість неруйнівного контролю та 

автоматизації, вельми перспективні для створення подібної апаратури. 

Гоніофотометричні вимірювання використовуються для вирішення 

великої кількості задач в багатьох галузях науки і техніки. Широко відомий 

метод інтегруючої сфери дозволяє виміряти суму всіх світлових потоків, які 

розсіюються зразком в межах просторового кута 2. Покриття внутрішньої 

поверхні сфери повинно мати достатньо високий коефіцієнт відбивання та 

добре розсіювати світло [4, 5, 27, 28, 40]. Незважаючи на те, що просторовий 

розподіл розсіяного випромінювання при цьому залишається невідомим, 

метод знаходить найширше застосування в найрізноманітніших галузях 

науки і техніки [6, 7, 11, 26, 30, 31, 32].  

Визначення кутової структури розсіяного випромінювання відкриває 

більш широкі перспективи. Наприклад, в [14] досліджуються оптичні 

властивості матеріалів з багаторазовим розсіянням, в [42] авторів цікавлять 

характеристики композитних матеріалів, а в [43] – багатошарових 

асиметричних частинок. В [44] проводиться гранулометричний аналіз 

аерозолів. В [45] гоніофотометричний прилад використовується для 

калібрування відео систем. Методика включає в себе створення великої 

кількості матриць, кожна з яких пов’язана з відповідною просторовою 

координатою.  

Згадані методи знаходять застосування в біофізиці [46, 47], біології та 

медицині. Автори [48] і [49] досліджують біологічні тканини. Зокрема, за 

результатами гоніофотометричних вимірювань на довжині хвилі 0,63 мкм 
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була виконана оцінка оптичних характеристик тканини молочних залоз 

вражених фіброаденомою. Дослідження показали, що дані для кутових 

шаблонів виявились досить інформативними. Вони дозволяють отримати 

інформацію про поглинання і коефіцієнти екстинкції, параметр асиметрії 

фазової функції і кутові моделі фазової функції тканини.[49] 

Корисними виявляються оптичні методи і в екології, так в [50] автори 

пропонують метод моніторингу екологічного стану шляхом вивчення 

результатів гоніофотометричних вимірювань попелу після лісових пожеж. 

Інші галузі, такі як, рефлектометрія [51], когерентна томографія [52] та навіть 

океанологія [53] також використовують методи дослідження кутової 

структури поля розсіяного випромінювання для вирішення своїх задач. 

Взаємодія направленого випромінювання з об’єктами, зокрема тими, 

які містять поверхневі структури, завжди супроводжуються зміною його 

просторового, поляризаційного та спектрального розподілу внаслідок явищ 

розсіяння, дифракції та інтерференції [34-38]. Саме цей розподіл, який несе 

інформацію про фізичну будову та оптичні характеристики відповідної 

структури, накладає особливі вимоги на апаратуру та методи його реєстрації.  

Вимірювання просторового розподілу розсіяного світла потребує 

використання приладу, який отримав назву гоніофотометр [54-56]. 

Створення такого приладу – задача неабиякої складності, яка на порядок 

зростає, якщо крім просторових необхідно визначати ще спектральні та 

поляризаційні характеристики розсіяного світла. Особливість цієї задачі 

полягає не тільки в створенні розвинутої оптичної елементної бази, але й 

потужної системи сприйняття, обробки та збереження інформації. Мова йде 

вже не про виконання окремих вимірювань, а про роботу з потоками даних. 

Розробка та створення такого універсального автоматизованого комплексу 

дає можливість використовувати його для проведення цілого ряду оптичних 

досліджень: рефлекто- та рефрактометрія, еліпсометрія (в тому числі із 

збудженням поверхневих поляритонів), Стокс- та Мюллер-поляриметрія, 

визначення спектральних характеристик розсіяного випромінювання. 
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З огляду на ці вимоги, для розробки та конструювання зазначеного 

комплексу була обрана наступна оптична схема (Рис.1.1): 

 

Рис.1.1 Схема гоніополяриметричного автоматизованого вимірювального 

комплексу 

1- джерело випромінювання; 2-освітлювальна система; 3,7- поляризатор та 

аналізатор; 4,6-фазові пластинки в чверть хвилі; 5-зразок; 8-об’єктив; 9-

фотоприймач; 10-система реєстрації випромінювання; 11-адаптер; 12-

персональний комп’ютер 

 

З огляду на складнощі 

конструкційного та технічного 

характеру, які виникають при 

виготовленні оригінальних оптико-

механічних приладів створення 

автоматизованого комплексу було 

вирішено провести на основі гоніометра 

Г-5, який є оптичним контрольно-

вимірювальним прецизійним приладом 

лабораторного типу (Рис.1.2). 

Модернізація та вдосконалення цього приладу відбувались поетапно і 

Рис.1.2. Гоніометр Г-5 

1-коліматор. 2-зорова труба, 

3-столик, 4- алідада 



33 

полягали у створенні механічних та оптоелектронних вузлів, алгоритмів 

обробки даних та програмних кодів, які забезпечили повноцінне 

функціонування комплексу в режимі реального часу [9, 25, 33]. 

 

1.1. Автоматизація повороту зразка та алідади 

 

Рухомими елементами гоніометра (Рис.1.2) є столик 3 на якому 

розміщується досліджуваний об’єкт та алідада 4. При застосуванні для 

освітлення зразка нерухомої коліматорної системи, кут падіння 

випромінювання змінюється шляхом обертання столика 3, а поворотом 

алідади 4 досягається встановлення необхідного кута розсіяння. Для 

використання цієї кінематичної схеми в майбутньому вимірювальному 

комплексі відповідні повороти необхідно виконувати автоматично.  

Основою системи механічних приводів гоніометра (Рис.1.3) є два 

крокові двигуни 5 та 6. Двигун 5 типу NEMA23 через редуктор 7 й ремінну 

передачу 9-10 пов’язаний з алідадою. Інший двигун 6 типу NEMA8 через 

редуктор 8 і ремінну передачу 11-12 – з нижньою частиною столика 

гоніометра. Фіксація шківів 9 та 11 на відповідних валах відбувається за 

допомогою притискувальних гайок 13 та 14. Відпустивши їх, можна 

проводити необхідні маніпуляції з гоніометром звичайним чином, обертаючи 

алідаду та столик вручну. 

Редуктори 7, 8 розташовуються на підковоподібній основі 4, яка 

виготовлена зі сталевої плити товщиною 9 мм. Вона встановлюється поверх 

колони коліматора і кріпиться до станини гоніометра болтами М7, що 

вкручуються на посадкове місце гвинтів, якими ця колона притискається до 

станини. Таким чином досягається єдність та цілісність конструкції. Основа 

відіграє роль направляючою, вздовж якої можна зміщувати редуктори 7 і 8, 

змінюючи натяг ремінних передач. Редуктори фіксуються в робочих 

положеннях баранцевими гайками. Стійкість всієї конструкції забезпечується 

за рахунок значної маси гоніометра (50 кг). 
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Рис.1.3. Схема механічних приводів гоніометра 

 

Шків 10 кріпиться зверху безпосередньо до алідади чотирма гвинтами 

М3. Шків 12 всередині має виріз під систему фіксації і точного повороту 

столика. Система кріплення шківа складається з  двох установочних гвинтів 

М6 в його нижній частині. 

Стандартна значення кроку використаних двигунів складає 1,8°. Після 

проходження системи механічної передачі (редуктора з коефіцієнтом 

редукції 1/137 та ремінної передачі) це забезпечує дискретність зміни кута 

повороту алідади 7,8” та столика 7,9”. Використання електричних схем 

поділу кроку двигунів дає можливість додатково зменшити ці величини. При 

періодичності крокування в 1 мс кутова швидкість обертання алідади і 

столика складає близько 2°/с. Пружність ременів та ексцентриситет шківів 

порушують лінійність передаточної характеристики. Це виключає 

можливість використання залежності «кількість кроків – кут повороту» для 

точного кутового позиціонування зразка та алідади. [23] 
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1.2. Система визначення кута повороту  

 

На сьогоднішній день випускається значна кількість моделей 

гоніометрів (СГ-1Ц, Gonio II-VIS, PrismMaster COMPACT, Goniomat M), які 

забезпечують автоматичний режим кутових вимірювань прецизійною 

оптоелектронною системою. Для контролю кута повороту доступні різні 

компоненти, датчики та енкодери, що дозволяють надавати оператору 

установки дані у цифровому вигляді. Візуальним гоніометрам, зокрема 

гоніометру Г-5, притаманний ряд типових недоліків: низька ефективність, 

зумовлена трудомісткістю юстування і застосуванням візуального методу 

зчитування, напруження зору та швидка втомлюваність оператора. Такі 

прилади, безумовно, можуть бути модернізовані шляхом встановлення 

енкодерів. Однак, навіть досягнення тієї ж точності вимірювання кута що і у 

візуальної системи може виявитись технічно складним завданням. За цих 

умов актуальною є створення системи автоматичного розпізнавання кута 

повороту за відліковою шкалою гоніометра Г-5, що дозволяє позбавитись 

недоліків пов’язаних із залученням до процесу вимірювання кута оператора. 

Система визначення кута повороту в гоніометрі Г-5 складається з 

шкали, представленої на Рис.1.4, яку візуально спостерігають через зорову 

трубу. Унікальність шкали позбавляє можливості застосувати вже створені 

алгоритми розпізнавання візуальних шкал. Ускладнюючим фактором є й те, 

що процедура вимірювання кута передбачає механічне обертання маховика, 

розташованого на алідаді гоніометра. 

 

 

Рис.1.4. Зображення поля зору відлікового мікроскопа гоніометра Г-5. 
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Алгоритм визначення кута повороту полягає в тому, що спостерігач, 

дивлячись на шкалу і обертаючи маховик оптичного мікрометра, має 

сумістити верхні та нижні подвійні штрихи лівої частини шкали. Число 

градусів кута повороту дорівнюватиме найближчому зліва від репера числу 

верхньої шкали (7° на Рис.1.4). Число десятків кутових мінут дорівнюватиме 

кількості інтервалів між подвійним штрихом, який відповідає числу градусів, 

і тим штрихом нижньої шкали, для якого числове значення відрізняється від 

показань верхнього штриха на 180° (50' на Рис.1.4.). Одиниці мінут та 

секунди зчитуються з правої частини шкали (1'36''на Рис.1.4.). 

Автоматизація визначення кута виконується в два етапи [14]: перший - 

створення оптичної системи, спроможної дати якісне зображення шкали і 

збереження цього зображення в одному з поширених графічних форматів; 

другий - створення програмного коду для розпізнавання, який за отриманим 

зображенням визначає кут з точністю, не нижчою, аніж заявлена в паспорті 

приладу. 

Найпростішою та найдешевшою системою отримання зображення є 

веб-камера. Основна складність її використання - поєднання вхідної зіниці 

веб-камери та вихідної зіниці оптичної системи. Плата камери 1 разом з її 

оптичною системою 2 кріпиться на відлікову зорову трубку гоніометра за 

допомогою спеціально розробленого тримача 3 (Рис.1.5.). 

 

Рис.1.5. Система кріплення веб-камери. 

1 – плата веб-камери, 2 – оптична система, 3 - тримач 
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Незважаючи на відчутну дисторсію і обмежене поле отримані 

зображення мають задовільну якість для подальшого розпізнавання 

(Рис.1.6.). 

 

Рис.1.6. Зображення, отримане з веб-камери. 

 

При розробці алгоритму визначення кута [14, 39] було вирішено 

відмовитись від використання меншої шкали (визначення одиниць хвилин і 

секунд), оскільки її використання передбачає механічне обертання маховика. 

Як буде показано, це не вплинуло на результуючу точність визначення кута. 

Запропонований алгоритм складається з наступних етапів: 

• Отримання зображення і проведення його первинної обробки: перехід до 

чорно-білої колірної схеми; виділення інформативної області отриманого 

зображення, тощо.  

• Встановлення характерних елементів зображення: визначення лінійних 

розмірів зображення, положення центральної лінії і верхньої межі робочої 

області (1 і 2 на Рис.1.7.).  

• Встановлення положення центрів подвійних штрихів. Для цього в полі 

шкали проводяться 4 відрізка вздовж яких  визначається розподіл яскравості 

за координатою. Перші два (3 і 4) - для пошуку положення всіх подвійних 

штрихів, два останні (5 і 6) - для пошуку положення лише довгих подвійних 

штрихів. Зображення зазначених елементів наведено на Рис.1.7. 
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Рис.1.7. Характерні графічні елементи алгоритму розпізнавання. 

1 – центральна лінія, 2 – верхня межа робочої області, 3 и 4 – відрізки для 

пошуку положення всіх подвійних штрихів, 5 и 6 – лише довгих подвійних 

штрихів, 7 – область розпізнавання числа, 8 – репер. 

 

З метою зменшення впливу дисторсії положення елементів 3 і 4 

обираються максимально близькими до межі розділу 1 (зміщення складає 3 

пікселя). Як приклад, розподіл яскравості вздовж відрізку 3 показаний на 

Рис.1.8. 

 

 

Рис.1.8. Залежність яскравості пікселя від координати вздовж відрізка 3. 

Гострі вертикальні піки – визначені програмою положення центрів подвійних 

штрихів [14]. 
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За характерними перепадами яскравості, що відповідають подвійним 

штрихам, встановлюється положення їхніх центрів. Розраховуючи перші і 

другі похідні профілю яскравості, визначається положення екстремуму в 

заданій області, а також його тип (мінімум чи максимум). Шляхом підбору 

параметрів, що відповідають за шукану ширину піку і поріг пошуку, 

досягається необхідна точність визначення центрів подвійних штрихів. 

• Перевірка наявності пропущених або зайвих подвійних штрихів, центри 

яких визначені програмно. 

• Лінійна апроксимація положень центрів подвійних штрихів для 

компенсації впливу дисторсії. 

• Визначення дробової частини кута за величинами зсувів центрів 

подвійних штрихів на відрізках 5 і 6 відносно репера 8. 

• Розпізнавання цілої частини кута: 

a. визначення області пошуку числа на шкалі за положенням довгого 

подвійного штриха на відрізку 5 і репера 8. 

b. виділення фрагмента зображення 7, що містить символьну інформацію, 

на шкалі у вигляді прямокутної області (Рис.1.9.).  

c. Розпізнавання отриманого фрагмента з 

використанням створеної заздалегідь бази 

зображень цифр. Використано стандартний 

алгоритм оптичного розпізнавання символів 

(OCR) [57] з накопиченням зображень для 

порівняння (так зване навчання). 

Описаний алгоритм був реалізований в 

середовищі візуального програмування 

LabView 2010, з додатковим програмним пакетом Vision & Motion [14]. Для 

підвищення точності результатів було вирішено проводити серії вимірювань 

кута з подальшим усередненням результатів. Довжина серії обиралась з 

умови досягнення заздалегідь заданої точності. Лицьова панель програми та 

результати тестування алгоритму наведені на Рис.1.10.  

Рис.1.9. Виділений 

фрагмент зображення з 

числовою інформацією про 

цілу частину кута 
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Рис.1.10. Ілюстрація лицьової панелі програми розпізнавання кута. 

 

Права частина (3) демонструє залежність кута повороту алідади від 

кількості кроків двигуна. Видно, що отримана залежність не є строго 

лінійною, що свідчить про нерівномірність обертання. Останнє можна 

пояснити пружністю пасової передачі та іншими особливостями механічної 

частини установки. 

Гістограма 1 показує кількість «невдалих» сесій при розпізнаванні 

відповідного кута, що демонструє стійкість алгоритму до збоїв. На графіку 2 

представлена абсолютна похибка виміряного кута для довірчої ймовірності 

0,95. Значення по осі ординат наведені в кутових секундах. Як видно, 

максимальне значення похибки алгоритму розпізнавання становить 2.5 '', що 

явно менше заявлених в паспорті приладу 5 ''. 

При тестуванні було проведено визначення 100 положень алідади. Для 

кожного положення отримано і проаналізовано 10 зображень з веб-камери. 
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Через збої  при розпізнаванні були проведені 43 додаткових сесії по 10 

зображень в кожній. В сумі це складає 1430 розпізнавань за 25 хв. На аналіз 

одного зображення, в середньому, пішла 1 секунда, що суттєво менше того 

часу, який витратить на вимірювання кута професійний оператор. 

 

1.3. Вузли обертання поляризаторів та фазових пластинок 

 

Задача контрольованого обертання оптичного елемента навколо 

оптичної осі, яка проходить крізь нього, не нова. Особливою умовою в цьому 

випадку є розповсюдження світла вздовж осі обертання, що накладає 

обмеження на вибір конструкцій механічного приводу та системи визначення 

кута повороту.  

Загальновідомим способом [58], є вміщення оптичного елементу в 

оправу, що може обертатися навколо оптичної осі. Визначення кута повороту 

відбувається за лімбом, який закріплений на оправі. Інший спосіб полягає в 

з’єднанні оправи з приводом за допомогою зубчатої пари [59]. Недоліками 

цього методу є люфт зубчатої пари, що може зростати по мірі її зношування, 

а також вібрація та шум при обертанні. Наступний варіант пристрою 

обертання [60] оптичного елемента реалізується за допомогою крокового 

двигуна, вал якого з’єднано з його оправою через ремінну передачу. Кутове 

положення елемента визначається за допомогою енкодера, з’єднаного з 

валом двигуна. Недоліком такого способу є значні похибки позиціонування 

оптичного елемента, викликані неідеальністю ремінної передачі, а також 

приєднанням енкодера до привідного валу, а не до оправи оптичного 

елемента. Вказані недоліки найближчих прототипів, а також жорсткі умови 

на габарити зумовили необхідність розробки та створення оригінальної 

конструкції вузла обертання поляризатора (або фазової пластинки).  

Схема вузла обертання наведена на Рис. 1.11,.12. Він складається з 

обертового диску 6 в який кріпиться оптичний елемент (поляризатор чи 

фазова пластинка) 7 [8] притискувальним способом за допомогою гайки 9 із 
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нарізаною зовнішньою різьбою. Обертання диску здійснюється кроковим 

двигуном 2, на вал якого поміщено шайбу 3, для передачі руху на 

фрикційний валик 4. Валик оснащений притискувальним механізмом 5 для 

якісної передачі обертального руху на диск 6. Через підшипник 10 диск 6 

монтується в трубу 1 і закріплюється гайкою 11, де він може плавно, 

безперешкодно обертатися, навколо оптичної осі. На нього збоку наклеєно 

стрічку оптичного коду 8, захищену від забруднення поверхні полімерною 

плівкою.  

 

 

 

 

Рис. 1.11. Складові вузла обертання 

1 – труба, 2 – кроковий двигун, 3 – шайба, 4 – валик, 5 – притискувальний 

механізм, 6 – обертовий диск, 7 – оптичний елемент, 8 – стрічка коду, 

9,11,12 – гайки, 10 – підшипник 
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Рис. 1.12. Схема зібраного вузла обертання 

1 – труба, 2 – кроковий двигун, 3 – шайба, 4 – валик, 5 – притискувальний 

механізм, 6 – обертовий диск, 7 – оптичний елемент 

 

Для готового поляризаційного блоку (Рис.1.13) необхідно визначитися 

який тип енкодера використати. Зважаючи на те, що магнітний та магнітно-

резистивний енкодери потребують жорсткого з’єднання з віссю обертання, 

яка в нашому випадку є оптичною віссю, використовувати їх в зазначеній 

конструкції нераціонально. Саме тому, доцільно використати оптичний 

енкодер. [24] 
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а б 

Рис. 1.13. Вузол обертання оптичного елемента 

а - вигляд спереду, б - вигляд збоку  

 

 Наступним кроком був вибір типу оптичного енкодера: абсолютний чи 

інкрементальний. Внаслідок необхідності визначення положення оптичного 

елемента та відтворювання його положення навіть після вимкнення енкодера 

вибір було зупинений на абсолютному енкодері. На відміну від абсолютного, 

інкрементальний енкодер може вимірювати лише відносні кути повороту 

(відносно свого стартового положення на момент ввімкнення живлення). При 

виникненні проковзування, при передачі руху на диск через ролик, чи при 

зациклюванні крокового двигуна інкрементальний енкодер буде давати 

невірні покази. Для визначення положення абсолютний енкодер 

використовує сигнали з кількох датчиків (чотири – шість), в той час, як для 

інкрементального – необхідний лише один (два, якщо ще треба вимірювати 

напрямок обертання). Тому був створений енкодер, який поєднує позитивні 

риси їх обох – абсолютного та інкрементального. Схема його роботи 

наступна: при проходженні центрів штрихів він працює як абсолютний 

(визначає точне значення кута повороту), а в проміжних, між штрихами, 
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положеннях – як інкрементальний. В цьому випадку при проходженні 

центрів штрихів кут буде визначатися безпосередньо, а в проміжних 

положеннях – як результат інтерполяції, в залежності від кількості кроків 

крокового двигуна. 

Внаслідок габаритних обмежень використати у вузлі обертання схему 

оптичного енкодера «на просвіт» немає можливості. Саме тому була 

використана схема «на відбивання» згідно якої випромінювач та приймач 

встановлюються по один бік, на невеликій відстані один відносно одного. 

Для забезпечення надійної роботи таку систему краще встановлювати на 

невеликій відстані до диску з нанесеним на нього оптичним кодом, що 

дозволяє зменшити використання місця на монтування у робочий блок. 

Найліпше всього для такої схеми використати оптопару «на відбивання». Для 

цього була використана оптопара HLC1395-002.  

Оптопара має розпізнавати проходження міток, встановлених через 

кожні 10˚, та ставити у відповідність цьому проходженню відповідне 

значення кута повороту в кожному десятку градусів. Встановивши певний 

рівень відгуку оптопари на проходження мітки (ширина мітки та віддаль 

оптопари від диску) можна відслідковувати проходження її центра. При 

цьому залишається невирішеною задача якому абсолютному значенню кута 

відповідає проходження певної мітки. Для її розв’язку було вирішено 

нанести на поверхню диску рисунок (маску, растр), який би кодував кут 

обертання. 

Попередня пропозиція щодо поєднання абсолютного та 

інкрементального енкодерів вимагає наявності 36 рівнів сигналів, які має 

розрізняти одна оптопара, що відповідає 36-ричній системі кодування кута. 

При цьому, для надійності такого кодування необхідно, щоб рівні 

гарантовано не перекривалися. Цього можна досягти, якщо відстань між 

рівнями сигналів (у вольтах) не перевищує 1.5 , де    середньоквадратичне 

відхилення. Згідно такого критерію можна виділити чотири рівня сигналу 

оптопари, незважаючи на наявність шумів. Саме ці чотири рівня задають 
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розрядність кодування. Кількість можливих позицій, які можна закодувати 

чотирма рівнями сигналу з оптопари описується формулою 4mN  , де m – 

кількість розрядів кодування кута (кількість міток, які використовуються для 

визначення позиції оптопари). 

Якщо взяти три мітки енкодера (m=3) для кодування кута – отримаємо 

64 різні позиції. Цього вже є достатньо, з огляду на те, що нам потрібно 

закодувати 36 позицій (кожній позиції відповідає кут кратний 10˚). Для вузла 

обертання було використано чотирьох-розрядне кодування (m=4), що 

відповідає можливості закодувати 256 різних позицій. Це було зроблено для 

підвищення рівня захисту від можливих помилок визначення кута та з метою 

виправлення цих помилки одразу після їх виникнення, з огляду на можливі 

дефекти руху та наявність шумів оптопари. Також такий запас позицій 

дозволяє ставити мітки більш щільно, наприклад через кожні 5˚, що 

підвищить точність визначення кута та дозволить мінімізувати похибки в 

проміжних положеннях. Кодування в даному випадку здійснюється через 

відстеження послідовності проходження груп міток по-чотири, кожна з яких 

зсунута відносно сусідньої на одну (проходження оптичного коду вікном по 

чотири мітки), які тримаються в пам’яті і по яким передбачається наступна 

мітка. В проміжних положення оптопари проводиться лінійна інтерполяція 

кута, з огляду на принцип створення шкали – рівновіддалені центри штрихів 

різної товщини, які відповідають кутам в  0˚, 10˚, 20˚, …, 350˚. 

Кодова карта задає послідовність кодів, згенерована таким чином, щоб 

задовольняти наступним умовам: 

 Замкнутість кодування («кільце», яке складається з послідовності 36 

кодів) 

 Єдиність підпослідовності з чотирьох кодів (саме за нею визначається 

просторове положення диску відносно оптопари) 

 Кількість кодів які відповідають низькому та високому рівню сигналів 

оптопари робити більшою та їх чергування з кодами, які відповідають 
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середнім рівням сигналів (умова зменшення можливих помилок 

декодування) 

 На стику кодової стрічки повинні бути коди, які відповідають низькому 

та високому рівням сигналів 

Згідно цих умов було створене замкнуте кодування, яке в 4-ричній системі 

числення представляється як послідовність елементів множини {0, 1, 2, 3}. 

Шкала оптичного енкодера створювалася згідно математичного 

алгоритму поданого нижче (формули 1.1-5) та кодової карти, згенерованої на 

попередньому етапі. 
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Де L  - довжина кодової стрічки (в пікселях), n кількість штрихів, 
iw 

товщина (в пікселях) i-го штриха, 
iws білий проміжок (у пікселях) між 

краями i-го та (i+1)-го штрихів, 
id відстань (у пікселях) між центрами i-го та 

(i+1)-го штрихів, 
ix 

 
положення лівого краю (в пікселях)  i-го штриха. 

Схема роботи алгоритму визначення кута повороту диску, з 

закріпленим в ньому оптичним елементом зображена на Рис. 1.14. [24] 

Оптопара закріплена, в той час як диск здійснюючи обертання, зміщується 

відносно неї, таким чином формуючи сигнал залежний від кроку крокового 

двигуна. Амплітуда сигналу залежить від товщини штриха, який проходить 

під оптопарою. Сигнал з оптопари перетворюється за допомогою АЦП і далі 

обробляється програмою визначення кута, написаною в середовищі LabView 

2010. Програма працює за наступою схемою: спочатку визначаються 
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положення та амплітуди максимумів з сигнальної доріжки оптопари (які 

відповідають проходженню центрів штрихів), далі амплітудним значенням 

ставиться у відповідність числовий код 4-ричної системи числення за 

правилами, описаними в попередніх розділах.  

 

Рис. 1.14. Схема визначення кута повороту оптичного елемента. 

 

Програма зберігає у пам’яті послідовності цих кодів, і після того як їх 

кількість стане більшою (або рівною) чотирьом – виділяє останні чотири з 

них, по яким знаходить поточне положення оптопари (між якими саме 

штрихами знаходиться, які відповідають десяткам градусів). В проміжних 

(між штрихами) положеннях енкодер працює як інкрементальний, тому 

програма відслідковує скільки кроків зробив кроковий двигун від центра 
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попереднього штриха до поточної позиції. Знаючи це число, та 

використовуючи лінійну інтерполяцію, програма розраховує на який кут 

диск відхилився з моменту проходження останнього штриха. Далі, 

використовуючи відповідність центрів штрихів кутам, розраховується кут 

повороту оптичного елементу. В той же час аналізується рівномірність 

роботи крокового двигуна та на основі цих даних розраховується похибка 

визначення кута. 

Запропонована конструкція енкодера дозволяє вимірювати кути з 

точністю ~0.5˚, що обумовлено технічними характеристиками крокового 

двигуна, та алгоритмом захисту від помилок, які можуть виникнути в процесі 

роботи поляризаційного блоку. При роботі двигуна в режимі мікрокроку, 

точність позиціонування може досягати ~0.005˚. [24] 

 

1.4. Блок реєстрації випромінювання 

 

Гоніофотометричні вимірювання передбачають можливість реєстрації 

як надзвичайно слабких світлових потоків, які відповідають розсіяному 

випромінюванню, так і прямого випромінювання джерела освітлення, яке 

перевищує розсіяне на декілька порядків. З цієї причини та з міркувань 

стабільності функціонування приймача випромінювання було вирішено 

відмовитися від типового підходу використання фотоелектронного 

помножувача, замість чого створити систему реєстрації світлового потоку на 

основі фотодіода. 

Згідно з [61], фотодіоди, будучи увімкнені в схему з операційним 

підсилювачем, дозволяють виміряти сигнали, амплітуди яких відрізняються 

на п’ять порядків. У [62] теоретично показано, що динамічний діапазон 

фотодіода може сягати ~100 дБ (отримано з шумових характеристик 

фотодіода за ідеальних умов). Реально, внаслідок деградації фотодіодного 

масиву з часом, він був на 2 порядки менше. Оскільки дана робота 
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присвячена випробуванням нового експериментального типу діодів, 

технологія виготовлення яких ще не була відпрацьована, очікується, що 

фотодіоди, які серійно випускаються промисловістю, повинні мати кращі 

характеристики. Це підтверджує перспективність використання в 

гоніополяризаційному вимірювальному комплексі фотодіода в якості 

приймача випромінювання. 

Фотогальванічний режим короткого замикання фотодіода має ряд 

переваг [63]: він не потребує джерела напруги зміщення, має лінійну 

енергетичну характеристику, в ньому відсутній темновий струм фотодіода. 

Саме ці переваги зумовили вибір для розроблюваного підсилювача вказаного 

режиму роботи.  

Значний власний коефіцієнт підсилення операційного підсилювача 

веде до того, що його інвертуючий вхід є віртуальною землею. Ця схема 

добре підходить для вимірювання струмів від десятків міліампер до часток 

пікоампера [64]. При цьому максимальний струм обмежується вихідним 

струмом операційного підсилювача. Нижня межа вимірюваного струму 

обумовлюється вхідною наругою зміщення, вхідними струмами зміщення 

операційного підсилювача та їх дрейфами. Вхідна шумова напруга 

операційного підсилювача передається на вихід з низьким коефіцієнтом 

підсилення (для постійного струму) за рахунок великого опору діода ДR . 

Але ємність діода ДC  модифікує зворотний зв’язок на високих частотах, 

збільшуючи підсилення. Враховуючи значні величини ДR  та ДC , ефект 

може проявлятися вже на досить низьких частотах [65]. 

Великі значення вхідного опору ведуть до утворення різких піків на 

передаточній характеристиці і навіть до самозбудження підсилювача [65, 66]. 

В загальному випадку це явище усувають, вмикаючи паралельно  невеликий 

конденсатор (одиниці-десятки пФ). Нерідко цю функцію може виконувати 

паразитна ємність монтажу. Слід пам’ятати, що при такій компенсації 

суттєво звужується смуга робочих частот трансімпедансного підсилювача.  
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Зважаючи на необхідність забезпечення високого коефіцієнта 

підсилення схеми і вищезгадані особливості перетворювача струм-напруга, 

смугу його пропускання було вирішено обмежити значенням 100 Гц. 

Враховуючи потребу використання системи реєстрації випромінювання в 

якості складової частини автоматизованого вимірювального комплексу, 

постала актуальна задача розробки і побудови трансімпедансного 

підсилювача постійного струму для фотодіода з можливістю програмного 

керування коефіцієнтом підсилення в межах кількох порядків.  

В якості приймача був обраний фотодіод ФД-288Б, в першу чергу, 

завдяки своїм розмірам (діаметр чутливої площадки 11,3 мм). Його 

спектральний діапазон 0,3...1,1мкм  , інтегральна струмова чутливість 

0,24 А/Вт та максимумом спектральної чутливості на довжині хвилі 

max 0,81мкм   [67] – параметри, що цілком задовольняють вимогам 

вимірювального комплексу. 

Схема оптоелектронного модуля [12]містить три каскади. Перший – 

перетворювач струм-напруга, побудований на прецизійному операційному 

підсилювачі AD711 (рис. 1.15.). Змінний резистор R5 дозволяє зміщувати 

вихідну напругу каскаду в межах кількох мілівольт. Ланцюжок зворотного 

зв’язку містить 4 SMD-резистори типорозміру 1206, опором по 10 МОм 

кожний. Їхній вибір був зумовлений відносно невеликою температурною 

нестабільність. Частота зрізу каскаду визначається опором та ємністю ланки 

зворотного зв’язку і складає 85 Гц. 

Другий та третій каскади ідентичні (рис. 1.16.). Вони побудовані на 

спеціальній мікросхемі підсилювача з програмованим коефіцієнтом 

підсилення PGA103 фірми Burr-Brown. Подаючи певні цифрові сигнали з 

TTL-рівнями на управляючі входи A0 та A1, можна обирати одне із трьох 

підсилень: х1, х10, х100. Тому, одночасне використання обох каскадів дає 

змогу отримати підсилення до х10000. 
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Рис. 1.15. Схема перетворювача 

струм-напруга 

Рис. 1.16. Схема підсилювального 

каскаду на мікросхемі PGA103 

 

На вивід 3 подається опорна напруга, відносно якої здійснюється відлік 

сигналів. Джерело цієї напруги повинно мати дуже малий вихідний опір: 

навіть десяті долі ома будуть спричинювати нелінійність величиною в десяті 

долі відсотка при підсиленні у 100 разів [68]. В якості такого джерела був 

обраний повторювач напруги на базі операційного підсилювача OP07 (також 

належить до прецизійних).  

Задання опорних рівнів реалізовано шляхом використання спеціальних 

мікросхем, так званих «програмованих стабілітронів» LM385. Їхня вихідна 

напруга за необхідності може змінюватись подільником із двох резисторів. 

При включенні, показаному на рис. 1.16, напруга на LM385 складає 1,24 В. 

Задаючі кола опорних рівнів спроектовані так, щоб мінімізувати їх 

опір, число елементів і, відповідно, чутливість до наводок. Через 

стабілітрони LM385 протікає струм 5,4 мА, а через підстроювальний 

резистор R13 – 1,24 мА. Схема розрахована таким чином, щоб забезпечити 

регулювання нуля в межах ±5 мВ. Для додаткової стабільності до 

підстроювальних резисторів під’єднані конденсатори ємністю 0,33 мкФ. 
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Схема виявилась дуже чутливою до компонування. Внаслідок невдалої 

топології друкованої плати у першій конструкції приладу при підсиленнях 

х1000 і вище спостерігалась генерація на частоті близько 200 кГц. Причини 

тому – близьке розташування двох мікросхем PGA та наявність паразитних 

ємностей між провідниками плати, через які вихід підсилювача взаємодіяв із 

входом. 

Велике значення при роботі в широкому динамічному діапазоні має 

врахування шумових характеристик елементів та впливу зовнішніх 

електромагнітних наводок. Шуми у вигляді сигналів-завад, що надходять 

через зв’язки з джерелом живлення та заземлення, на практиці можуть бути 

важливіші, аніж внутрішні шуми. Шляхом вдалого розташування й 

конструювання схеми ці завади можуть бути зменшені до несуттєвої 

величини [69]. 

Всередині приладу сигнали можуть досить легко проходити шляхом 

електростатичного зв’язку. Методи боротьби з цим полягають в рознесенні 

частин схеми у просторі, встановленні між ними електростатичних екранів, 

екрануванні кабелів, розміщенні провідників впритул до земляних шин, а 

також зниження за можливістю повного опору входів [70]. 

Значний вплив на роботу підсилювача чинять кондуктивні наводки: 

завади, що передаються із сусідніх електричних кіл шляхом проходження 

електричного струму спільними провідниками, в основному, через спільні 

ділянки заземлення й живлення. Типовою причиною їх появи в системах 

промислової автоматизації є неправильна реалізація схеми заземлення [70]. 

Слід відзначити, що при передачі сигналу по кабелю між гальванічно 

зв’язаними приладами роль кондуктивних завад дуже значна. 

З метою усунення цих недоліків схема була секціонована, а відповідні 

каскади екрановані. Для виключення кондуктивних наводок кожен каскад 

був забезпечений власним стабілізованим живленням ±12 В, а всі провідники 

заземлення були зведені в одну точку. Це відзначено на схемах спеціальним 

символом аналогової землі. Один бік плати було відведено для екранних та 
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спільних провідників. Кожен каскад навантажений на резистор 30 кОм, а між 

ними увімкнені фільтри нижніх частот на 106 Гц (R9C10), які подавлюють 

можливу високочастотну генерацію. 

Для підвищення завадостійкості приладу надходження зовнішніх 

керуючих сигналів організовано через ключі на польових транзисторах 

BSS123. На Рис. 1.17. наведена схема одного такого ключа та їхнього 

увімкнення і а також таблиця кодів вхідних сигналів для керування 

підсиленням.  

 

  

Рис. 1.17. Ключі цифрового управління підсиленням і таблиця відповідних 

кодів [12] 

Конструювання приладу проведено за модульним принципом (Рис. 1.18.). 

Підсилювальні PGA-каскади виконано у вигляді двох однотипних 

екранованих плат-вставок, які розміщуються на одній великій платі. На цій 

же платі знаходиться точка з’єднання провідників заземлення. Вся схема 

розміщується в металевому корпусі, який кріпиться на експериментальну 

установку. Фотодіод з’єднується зі схемою короткими дротами. Живлення та 

сигнали надходять по кабелю через роз’єм типу РГ1Н-1-3. 
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Рис. 1.18. Будова фотоприймального модуля. 

 

Початок роботи з новим фотоприймальним модулем передусім за все 

потребує встановлення нулів кожного з каскадів підсилення. Це можна 

зробити за допомогою вольтметра, під’єднуючи його до проміжних 

контрольних точок і надсилаючи необхідні комбінації на керуючі входи. 

Мікросхема PGA103 видає напругу відносно того ж опорного рівня (вивід 3), 

відносно якого й сприймає її, тому в режимі підсилення х1 зсув нуля ні на що 

не впливає, а вихідна напруга буде в точності рівна вхідній . Цим можна 

скористатися при налаштуваннях. 

Спершу виконується компенсація зсуву нуля каскаду перетворювача 

струм-напруга. Якщо два наступних каскади при цьому працюватимуть в 

режимі повторювача, то контрольний вольтметр можна вмикати на вихід 

приладу. Після цього налаштовують наступні каскади. Згідно технічної 

документації мікросхеми PGA103, для різних підсилень нулі можуть не 

співпадати. Тому для зменшення загальної похибки було вирішено 

компенсувати зсуви нулів кожної з мікросхем PGA103 саме в режимі х100. 

При проведенні гоніополяриметричних вимірювань в залежності від 

величини сигналу має здійснюватися автоматичне перемикання діапазонів 

підсилення. Для точного визначати співвідношення різних сигналів (зокрема 

для еліпсометрії), повинна бути забезпечена «зшивка» діапазонів. Для цього 

необхідно перевірити лінійність підсилювача. 
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На рис. 1.19. схематично проілюстровано принцип вимірювання при 

зміні в широкому динамічному діапазоні сигнальної напруги після першого 

каскаду-перетворювача. Якщо вона зменшується, то при досягненні 

вихідною напругою 
2U  значення, в 10 разів менше початкового, вже можна 

проводити вимірювання в наступному діапазоні – ця напруга не перевищить 

рівня насичення 
maxU . Для сигналів із значним рівнем шуму можна ввести 

гістерезис величиною U . Відповідно, робочі ділянки діапазонів виділені 

жирними лініями: 

 

Рис. 1.19. Принцип дії схеми перемикання діапазонів (масштаби не 

дотримані) 

 

Для нелінійного підсилювача графіки підсилення матимуть загин в 

області поблизу 
maxU , але в області невеликих вихідних напруг  2 max0,1U U  

їх ще можна вважати лінійними. Це означає, що контроль лінійності 

підсилень у різних діапазонах можна здійснити, порівнюючи вихідні напруги 

на спільних ділянках двох сусідніх діапазонів при однакових значеннях. 

Наприклад, діапазону х1 відповідає апріорі лінійний режим 

повторювача. Встановимо таку інтенсивність джерела випромінювання, щоб 

у режимі х10 насичення підсилювача  2 maxU U  не відбувалось. З метою 

перевірки лінійності діапазону х10 будемо зменшувати цю інтенсивність і 

вимірювати сигнальні відгуки 
2U , порівнюючи їх з лінійними відгуками 

діапазону х1. Побудуємо залежність  2 10 2 1x xU U . При виконанні лінійності 

вказана залежність має бути прямою з тангенсом кута нахилу 10. 
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Відповідні перевірки були проведені для чотирьох пар сусідніх 

діапазонів. Були побудовані залежності  2 10 2 1x xU U ,  2 100 2 10x xU U , 

 2 1000 2 100x xU U  та  2 10000 2 1000x xU U . Остання, для прикладу,  представлена на 

Рис. 1.20. Ця залежність відповідає парі діапазонів з найбільшими 

чутливостями і містить найбільше флуктуацій. Як бачимо, вона дуже близька 

до прямої. Апроксимація отриманих залежностей поліномами 2 степеня, дає 

відносні нелінійності  

max
2 U

U

U


 відповідно 0,002 (залежність х1 х10), 0,000 

(залежність х10 х100), 0,004 (залежність х100 х1000) та 0,013 (залежність 

х1000 х10000). Відповідні тангенси кутів нахилу склали 10,00, 9,98, 9,97 та 

9,81. Отримані реальні значення коефіцієнтів підсилення забезпечують 

прецизійність вимірів.  

 

Рис. 1.20. Взаємна залежність вихідної напруги 𝑈2 при підсиленнях x10000 та 

x1000 для перевірки лінійності діапазонів підсилювача [12] 

 

Для встановлення динамічного діапазону підсилювача визначалось 

відношення максимально можливої сигнальної напруги до мінімальної, яку 

ще можна зареєструвати (фактично, до рівня шумів). Максимальний сигнал 

отримаємо у випадку, коли при одиничному підсиленні на виході буде 
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2 10U B . При підсиленні у 10000 разів ширина шумової доріжки на виході 

складає 1,5 В. Таким чином, динамічний діапазон підсилювача 

10000
20log 96,5

0,15

мВ
D дБ

мВ

 
  

 
 

При побудові перетворювача струм-напруга важливо дотримуватись 

правил трасування слабкосигнальних кіл, зокрема, застосовувати охоронний 

контур на платі навколо входу. Висока чутливість за струмом (40 В/мкА для 

першого каскаду) у поєднанні із значним підсиленням за напругою (до 

х10000) накладає жорсткі вимоги до компоновки й екранування даного 

приладу. 

Область робочих частот підсилювача лежить у межах 0…85 Гц. Це 

дозволяє працювати не тільки з постійними сигналами, а за необхідності 

промодулювати оптичний потік з невеликою частотою і застосувати метод 

синхронного детектування. В запропонованій схемі фізично 

підстроювальними резисторами нулі каскадів були встановлені з точністю 

близько 0,3 мВ. Подальша компенсацію зсуву напруги була виконана 

програмно, на етапі обробки результатів вимірювань. Відносна нелінійність 

підсилювача складає 1,3 % при підсиленні х10000, а в решті діапазонів не 

перевищує 0,5 %. За необхідності корекцію лінійності також можна 

здійснювати програмно. 

 

1.5. Блок джерела світла 

 

Як джерело випромінювання було використано потужний над’яскравий 

світлодіод Cree XRCRED-L1, що має максимум випромінювання в області 

λ = 620…630 нм. Кутова напівширина його індикатриси випромінювання 

складає 90°. Розміри світної площадки складають приблизно 1×1 мм
2
. 

Світлодіод змонтовано у світлонепроникній камері, яка приєднується 

стандартним чином до коліматорної труби гоніометра. Світна площадка 

розташована, таким чином, у фокальній площині коліматорного об’єктива. 
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Регулюючи його фокусну віддаль відповідною ручкою на трубі, досягають 

якомога меншого кута розходження вихідного пучка. 

Для забезпечення сталої яскравості свічення світлодіод живиться 

джерелом стабільного струму 650 мА, зібраному на інтегральному лінійному 

стабілізаторі LM317T.  

Щоб забезпечити фотометричні вимірювання з залученням методу 

синхронного детектування, передбачено модуляцію оптичного потоку 

джерела випромінювання. Така функція реалізована за допомогою 

додаткового транзисторного ключа в схемі стабілізатора. Частота модуляції 

задається мультивібратором, що приєднаний до подільника частоти  на два, 

реалізованому на тригері. Таким чином на виході досягається меандр з 

коефіцієнтом заповнення строго 50%. Частота його складає 30 Гц. Цей же 

меандр після інвертування надходить в якості синхронізуючого сигналу на 

відповідний вхід системи реєстрації.  

 

1.6. Система керування та обробки сигналів  

 

Сучасну систему автоматизованого обладнання неможливо уявити без 

персонального комп’ютера. З’єднання з ним необхідне, як мінімум, для 

збереження експериментальних даних, а як максимум, для керування всією 

системою у режимі реального часу. Тому необхідним елементом 

розроблюваної установки є відповідні інтерфейсні пристрої. В якості такого 

пристрою застосовано плату збору даних NI PCI-6221 виробництва National 

Instruments, що виконує функцію АЦП для швидкоплинних процесів з 

наступним введенням даних в персональний комп'ютер, програмного 

формування аналогових сигналів та двостороннього обміну цифровими 

даними між персональним комп’ютером і зовнішніми пристроями. Вона має 

три порти цифрового введення-виведення по 8 ліній кожен, 16 каналів 

аналогового введення, які можуть бути сконфігуровані у 8 диференціальних 

каналів, 2 канали аналогового виведення, а також таймери та інші допоміжні 
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пристрої. Розрядність аналогового введення-виведення складає 16 біт. 

Діапазон допустимої вхідної напруги ± 10 В, часова роздільна здатність 

50 нс. 

Конструктивно дана плата збору даних вбудовується в системний блок 

персонального комп’ютера через PCI-інтерфейс. За допомогою відповідного 

68-контактного кабелю вона сполучається з комутаційною коробкою, куди 

приєднані всі цифрові та аналогові входи й виходи, сигнали яких 

забезпечують функціонування механічних приводів, фотоприймального 

модуля та усіх інших елементів установки. 

 

1.7. Висновки до Розділу 1 

 

Стисло розглянуто методи аналізу кутової та поляризаційної структур 

розсіяного зразками випромінювання. Вказано на значну кількість 

практичних задач та різноманітність областей, в яких гоніополяриметричні 

методи знаходять своє застосування. Наголошується, що саме ці методи 

завдяки своїй безконтактності, неруйнівному характеру та надзвичайній 

чутливості є одними з найбільш перспективних при дослідженні процесів 

взаємодії поляризованого світла з різноманітними поверхневими 

структурами. 

Обговорюються параметри та пропонується конструкція 

універсального автоматизованого комплексу, який дозволяє проводити низку 

оптичних вимірювань: рефлекто- та рефрактометрію, еліпсометрію (в тому 

числі із збудженням поверхневих поляритонів), Стокс- та Мюллер-

поляриметрію. Окрім оптоелектронної системи значна увага приділяється 

створенню потужної системи обробки та збереження інформації, оскільки 

функціонування зазначеного комплексу потребує вже не окремих 

вимірювань, а роботи з потоками даних. 

Докладно розглядаються конструкції та характеристики механічних 

вузлів; алгоритм розпізнавання шкали при визначенні кутів повороту алідади 
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та зразка; конструкція оригінального енкодеру для визначення кута повороту 

оптичних елементів; конструкція оптоелектронного приймального модуля. 

Окремо обговорюється питання вибору системи керування та обробки 

сигналів. 
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Розділ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛОМЛЕННЯ ТА ПОГЛИНАННЯ 

ОПТИЧНОГО СКЛА 

 

Як для фундаментальних, так і для прикладних досліджень визначення 

показників заломлення та поглинання оптичних матеріалів становить 

актуальну задачу. В багатьох випадках ці характеристики можна вважати 

основними, зокрема для оптичного скла [71]. Високосортне оптичне скло, в 

тому числі і кольорове, використовується в найбільш наукомістких галузях 

промисловості – військовій, аерокосмічній, при створенні приладів для 

фундаментальних наукових досліджень та споживчої оптики вищого класу. 

Тому досягнутий рівень технології виготовлення і обробки оптичного скла 

відображає рівень розвитку промисловості в цілому. 

Вивчення характеру взаємодії між матрицею скла та барвником полягає 

не тільки в дослідженні суто фізичних властивостей кольорового скла, але і в 

аналізі структури, молекулярної та електронної будови кольорового скла, а 

також явищ дефектоутворення, зміни характеру впорядкованості, існування в 

склі областей ліквації, утворення вільних радикалів при опроміненні або 

термічному збудженні барвника скляної матриці. Відповідні методи аналізу, 

які досліджують хімічні явища в кольоровому склі на основі фізичних 

ефектів традиційно відносять до сучасних методів фізико-хімічного аналізу. 

При фарбуванні скла барвниками можуть бути елементарні речовини 

(сірка, селен, телур, сурма, мідь, золото), більшість оксидів перехідних та 

рідкоземельних металів, а також їхні сполуки  в формі халькогенідів та 

твердих розчинів на їх основі. Практично всі елементи, які мають відношення 

до перехідних та рідкоземельних металів мають доволі широкі або різкі 

смуги поглинання в видимому діапазоні. Таким чином, інформація про 

електронну та молекулярну будову речовини, яка, розкладаючись взаємодіє з 

матрицею скла, так само як і зміна електронної, молекулярної будови йонної 
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та атомарної природи барвника в склі, механізм забарвлення скла, характер 

та вигляд радикалів, які вбудовуються в невпорядковану структуру матриці, 

ближній, далекий порядок взаємодії – всі ці та інші задачі можуть бути 

розв’язані шляхом дослідження спектрів пропускання та відбивання як самих 

матеріалів, так і забарвленого або глушеного скла. 

Існує певна кількість методів вимірювання показників заломлення і 

поглинання, кожен з яких має свою галузь застосування і свою точність. Всі 

ці методи мають свої переваги і недоліки, що дає можливість підібрати 

певний метод в залежності від мети, яку треба досягти [72]. Звичайно, для 

стандартних зразків скла існують каталоги, в яких наведені таблиці з 

необхідними даними. Однак, в каталогах значення коефіцієнтів наведені для 

дискретного набору довжин хвиль. Визначення цих характеристик в більш 

широкому діапазоні проводиться експериментально або шляхом інтерполяції. 

До того ж, у разі специфічного зразка, дані для якого відсутні в каталогах, 

завдання набуває додаткової важливості. Необхідність вирішення подібних 

задач не вперше постає перед інженерами та вченими [73-75]. 

 

2.1. Об’єкти дослідження 

 

Об’єктами дослідження були обрані три зразки кольорового скла марок 

БС-8, СС-1, СЗС-24. Для кожного з них були проведені заміри товщини 

зразка у різних точках поверхні для подальшого визначення середнього 

значення товщини (Рис.2.1). 

Рис.2.1 Зразки скла із виміряними товщинами.  
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Похибки пораховані із врахуванням коефіцієнта Стьюдента для n=8, 

α≈0,95. Інструментальна похибка ±0,01мм. 

Показники заломлення та поглинання, а також загальне призначення 

відповідних стекол наведені в Табл.2.1. Вибір саме цих стекол був 

зумовлений двома наступними міркуваннями. По-перше, показники 

поглинання не повинні приймати занадто великих значень, оскільки при 

цьому внесок відбивання від поверхні скла в загальне пропускання стає 

незначним, відповідно, його врахування ускладнюється. По-друге, показники 

поглинання мають приймати значення, які відносяться до всього обраного 

діапазону, а не лише до його частини. 

 

Таблиця 2.1  

Стандартні параметри скла (довжина хвилі 625нм) 

 
Показник 

заломлення n 

Показник 

поглинання k 
Призначення скла 

БС-8 1,719 0,000 
Пропускання ультрафіолетового 

випромінювання до 380нм 

СС-1 1,521 0,28-0,29 
Світлофільтр денного світла; 

кольорове освітлення 

СЗС-24 1,516 0,028-0,034 
Теплозахисне; поглинання в 

області 750-3000нм 

 

2.2. Теоретична модель  

 

Для опису взаємодії випромінювання з об’єктом дослідження була 

обрана наступна теоретична модель: плоскопаралельна, з ідеально 

гладенькими гранями пластинка товщиною d та показником заломлення n 

знаходиться в повітрі. Світло з відповідним азимутом лінійної поляризації 
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падає на межу поділу повітря-скло під кутом φ. Частина його відбивається, а 

решта заломлюється і проходить в товщу плоскопаралельної пластинки під 

кутом χ. Частина світла, у відповідності із значенням показника поглинання 

k, поглинається в товщі скла, а залишок досягає межі поділу скло-повітря де 

знов відбуваються процеси відбивання та заломлення. 

φ

χ

І0

І

d

 

Рис.2.2 Ілюстрація до опису теоретичної моделі 

 

В рамках запропонованої моделі (без врахування багатократного 

відбивання) коефіцієнти пропускання для p та s компонент поляризованого 

випромінювання розраховуються за наступними формулами [10]: 
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  (2.2) 

де ppss RRRR ,,,, ,,,  – амплітудні коефіцієнти Френеля, які розраховані 

окремо для двох поляризацій на межах поділу повітря-скло та скло-

повітря[76] 

)sin(/)sin(  sR     (2.3) 
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)tan(/)tan(  pR     (2.4) 

χ отримано з закону заломлення: 

 sin/sin/ 21 nn      (2.5) 

)/(sinsin 1 n       (2.6) 

При врахуванні багатократного відбивання в товщі зразка, τ в 

загальному випадку, після другого відбивання матиме вигляд: 





 cos/22cos/ 1010)1)(1( kdkd RRR 

, 

де k – коефіцієнт поглинання скла, що обчислюється за формулою 

ln /k l    , де τλ – коефіцієнт пропускання скла одиничної товщини для 

монохроматичного світла з довжиною хвилі λ. 

Враховуючи всі наступні відбивання, формули для коефіцієнтів 

пропускання можуть бути записані у вигляді: 

)101/(10)1)(1( cos/24

,

cos/2

,

2

,
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kd

sss RRR     (2.7) 

)101/(10)1)(1( cos/24

,

cos/2

,

2

,







 kd

p

kd

ppp RRR     (2.8) 

Аналогічні формули можуть бути записані і для коефіцієнтів 

відбивання:  

)101/(10)1)(1( cos/24

,

2

,

cos/22

,
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,

2

,
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ss

kd

ssss RRRRR    (2.9) 

)101/(10)1)(1( cos/24

,

2

,

cos/22

,

2

,

2

,







 kd

pp

kd

pppp RRRRR  
(2.10) 

Згідно обраної моделі τs та τp залежать від k, n, φ та кута повороту 

поляризатора. Враховуючи, що середовище ізотропне, коефіцієнт поглинання 

не залежатиме ні від кута падіння, ні від азимута поляризатора[77]. 
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Вважаючи, що кут повороту поляризатора п відраховується від 

площини падіння (p-площина), отримуємо залежності для коефіцієнтів 

пропускання та відбивання зразка від кута повороту поляризатора: 

2 2sin coss п p п          (2.11) 

2 2sin coss п p пR R R       (2.12) 

Визначення показника заломлення n та коефіцієнта поглинання k 

відбувалось шляхом мінімізації суми квадратів різниці MSE між 

експериментальними та теоретичними значеннями: 

 

 

2

exp

2

exp

i i teor

i

i i teor

i

MSE

R R

  


 
 





 

Величину MSE можна розглядати як двовимірну функцію n i k. Таким 

чином, задача визначення n i k зразка зводиться до задачі пошуку 

глобального мінімуму двовимірної поверхні. Найнижчій точці цієї поверхні 

відповідатимуть шукані значення n i k для яких досягається найкраще 

узгодження експериментальних значень з параметрами обраної теоретичної 

моделі. 

 

2.3. Експериментальна частина  

 

Плоска електромагнітна хвиля, що відбивається від межі поділу двох 

середовищ, характеризується двома величинами: амплітудою та фазою. 

Оптичні властивості непоглинаючого середовища описуються єдиним 

параметром – показником заломлення, для його визначення достатньо 

виміряти коефіцієнт відбивання та який-небудь з еліпсометричних кутів. 

Наприклад, можна виміряти коефіцієнт відбивання в p-, s- поляризованому 

або природньому світлі або відношення коефіцієнтів відбивання. 

Показник заломлення як функцію коефіцієнта відбивання та кута 

падіння отримаємо з рівнянь Френеля. Так, для s-поляризованого світла: 
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      (2.13) 

де sR  – енергетичний коефіцієнт відбивання,   – кут падіння. 

Для p-поляризованого світла показник заломлення задається виразом: 

   

   

1/2
2 2

21 1 sin 2 1 / 1
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   (2.14) 

На практиці буває зручно вимірювати не окремі sR  та 
pR , а 

відношення цих величин: 
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    (2.15) 

Звідки отримуємо: 

2

2 21
tg sin cos

1

A
n

A
  

 
  

 
    (2.16) 

Для визначення показника заломлення по відбиванню в природньому 

світлі зручно використовувати чисельний розв’язок рівняння відносно n : 

 
 

 
 

2 2

2 2

sin cos
1

sin cos

t t

np

t t

R
   

   

  
  

  
    (2.17) 

де t  – кут заломлення для якого  sin sin /t n    

В рефрактометричних приладах для визначення показника заломлення 

часто використовують вимірювання критичного кута, для якого 1s pR R  . 

Такі вимірювання проводять методом повного внутрішнього відбивання з 

використанням спеціальних вимірювальних призм з великими показниками 

заломлення. При цьому показник заломлення пов’язаний із значенням 

граничного кута простим співвідношенням: 
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sin грn        

Характерні похибки, які виникають при вимірюванні показника 

заломлення, можна розбити на дві групи. До першої відносяться похибки, які 

виникають за рахунок таких слабко контрольованих факторів, як стан 

поверхні зразка, наявність плівок, нестабільність температури, тощо. Друга 

група похибок безпосередньо пов’язана з конструкцією приладу та має місце 

в похибках визначення коефіцієнтів відбивання, кутів падіння, стану 

поляризації випромінювання. Вплив кожної з перелічених похибок суттєво 

залежить від умов експерименту. Наприклад, наявність плівки буде сильніше 

впливати на результати вимірів із збільшенням кута падіння. 

Оскільки в формулах (2.14) – (2.16) показник заломлення є функцією 

виміряного коефіцієнта відбивання та кута падіння  ,n f R  , то похибку 

визначення n  можна представити у вигляді: 

1dn n n
dR d

n n R




   
   

  
     (2.19) 

Кожна з частинних похідних може, в свою чергу, залежати від інших 

величин: /n R   є функцією ,n  , а /n    – функцією ,n R . Якщо вважати, 

що ,dR d  відповідають експериментальним похибкам, то сумарна похибка 

визначення показника поглинання n  буде тим менше, чим меншими будуть 

значення частинних похідних /n R  , /n   . Наприклад, для s-

поляризованого світла похідна /n R   визначатиметься як 
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    (2.20) 

З цього виразу випливає , що похибка dn  приймає найменше значення 

при 1sR  . Найкраще ця умова може бути досягнута при застосуванні 

метода порушеного повного внутрішнього відбивання, в той час як при 
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вимірюваннях у відбитому світлі виконання умови вимагає збільшення кута 

падіння. 

Кутова похибка визначення n : 

 
2

2
sin2

1

s

s

Rn

n R







 

      (2.21) 

Для значень 10 20d    при оптимальних умовах вимірювання 

відносна похибка визначення показника заломлення становить 10
-6

. 

Точне визначення показника поглинання потребує врахування 

поправки на багатократне відбивання від поверхонь скляної пластинки. 

Зробити це можливо лише якщо відомий показник заломлення скла. Як 

правило, його визначення потребує використання іншої оптичної схеми, ніж 

при визначенні показника поглинання, що веде до використання двох різних 

оптичних установок. Саме тому, був запропонований метод визначення обох 

характеристик з використанням автоматизованого вимірювального 

комплексу в одній з двох оптичних схем вимірювання, які наведені на 

Рис.2.3(а, б) 

 

 

 

Рис. 2.3.(а) – Схема експерименту «на пропускання» 
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Рис.2.3.(б) Схема експерименту «на відбивання» 

 

Джерелом випромінювання Дж є світлодіод із λ=625 нм, Δλ=10 нм. 

Коліматорний об’єктив Кол формує паралельний пучок світла, який далі 

проходить через поляризатор П і падає на зразок Зр. Після відбивання 

(пропускання) зразком світло проходить і фокусується камерним об’єктивом 

Кам на чутливу площадку фотоприймача ФП (фотодіод). 

 

Для реєстрації світлового потоку використана схема синхронного 

детектування. Випромінювання світлодіоду модулюється строб-сигналом, 

який надходить з персонального комп’ютера. Скважність модулюючого 

сигналу 2, сама модуляція відбувається на частоті 17Гц. 

На електричну схему надходять два періодичні сигнали, які 

характеризують об’єкт та фон відповідно. Обидва сигнали синхронізовані. 

Для усунення таких спотворень сигналу, як викривлення переднього та 

заднього фронтів, що викликано скінченним перерізом пучка та інерційністю 
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фотоприймача передбачена можливість керування положенням та тривалістю 

строб-сигналів. 

Синхронний детектор функціонує програмно в середовищі LabView. 

Для кожного окремого виміру значення відгука фотоприймача отримується 

декілька разів. Для сукупності одержаних результатів розраховується середнє 

відхилення. Коли похибка досягає значення 1,5%, накопичення даних 

припиняється. Рівень сигналу обчислюється як середнє значення за вибіркою, 

з використанням статистичного розподілу Стьюдента при довірчій 

імовірності 0,95. 

В ході експерименту реєструється значення світлового потоку при 

зміні азимута поляризатора та кута падіння випромінювання на поверхню 

зразка. Для кожного кута падіння з інтервалу 0–75 (крок 5) поляризатор 

обертається навколо оптичної осі на кут 360. Таким чином, для кожного 

кута падіння маємо залежність сигналу фотоприймача для відбитого 

(пропущеного) зразком світлового потоку від кута повороту поляризатора. 

Провівши аналогічне вимірювання за відсутності зразка для прямого 

променю, отримаємо масив значень коефіцієнта відбивання (пропускання) 

зразком для різних кутів падіння при різних азимутах лінійної поляризації 

опромінюючого потоку [10].  

 

 

2.4. Отримані значення показників та їх інтерпретація  

 

На рис2.4. зображена лицьова панель програми до та після виконання 

процедури пошуку мінімуму функції MSE при вимірюванні коефіцієнта 

відбивання для зразка БС-8:  
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а б 

Рис.2.4 Вигляд теоретичної і експериментальної кривих «до» (а) та «після» 

(б) виконання процедури пошуку мінімуму функції MSE при вимірюванні 

коефіцієнта відбивання для зразка БС-8 

 

Значення показників заломлення і поглинання при мінімальному 

значенні функції MSE для зразків скла в порівнянні з теоретичними наведені 

для обох схем в Табл.2.2. та Табл.2.3. [10] 

 

 

Таблиця 2.2  

Теоретичні та експериментальні значення показників заломлення та 

поглинання при застосуванні схеми «на відбивання». 

 

Показник заломлення n Показник поглинання k 

MSE 

Теор. Експ. Теор. Експ. 

БС-8 1,719 1,938 0,000 0,020 1,197×10
-4 

СС-1 1,521 1,521 0,28-0,29 0,290 1,1672×10
-6 

СЗС-24 1,516 1,528 0,028-0,034 0,030 2,186×10
-6

 

 

 



74 

Таблиця 2.3  

Теоретичні та експериментальні значення показників заломлення та 

поглинання при застосуванні схеми «на пропускання». 

 

Показник заломлення n Показник поглинання k 

MSE 

Теор. Експ. Теор. Експ. 

БС-8 1,719 1,696 0,00 0,003 1,134×10
-4 

СС-1 1,521 1,503 0,28-0,29 0,278 2,492×10
-7 

СЗС-24 1,516 1,510 0,028-0,034 0,035 4,126×10
-5

 

 

Отримані результати демонструють добре узгодження теоретичних та 

отриманих з експерименту значень показника поглинання для зразків СС-1 та 

СЗС-24. Дещо гірше узгодження спостерігається для скла БС-8. Подібна 

поведінка характерна як для схеми «на відбивання», так і для схеми «на 

пропускання». Отримані експериментальні результати тим краще 

співпадають з теоретичними, чим менші значення приймає MSE. Зокрема для 

зразка БС-8 її значення приблизно на два порядки більші, ніж для зразків СС-

1 та СЗС-24. 

Значно гірша ситуація виникає при порівнянні теоретичних та 

експериментальних значень показників заломлення відповідних стекол. 

Повне співпадіння спостерігається лише для зразка СС-1 в схемі «на 

відбивання». В усіх інших випадках теоретичні та експериментальні 

значення не співпадають, причому відповідні значення MSE не можуть 

слугувати надійною кількісною характеристикою цієї відмінності. 

Незважаючи на відмінність між теоретичними та експериментальними 

значеннями показників заломлення, був запропонований та запатентований 

«Cпосіб визначення показника заломлення і показника поглинання стекол» [22]. 

Неспівпадіння теоретичних та отриманих з експерименту значень 

показника заломлення з одного боку, та надзвичайно малі значення функції 

MSE при узгодженні теоретичної моделі та експериментальних результатів 

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=255454
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вказують на наявність у досліджуваних зразків поверхневого шару з 

показником заломлення, який відрізняється від значення показника 

заломлення в товщі скла. Нехтування оптичними характеристиками цього 

шару призведе до виникнення систематичної похибки при визначенні 

показника екстинкції скла, що неприпустимо при проведенні прецизійних 

вимірювань. Дослідження оптичних характеристик поверхневих шарів на 

склі є предметом наступного розділу. 

 

2.5. Аналіз поведінки середньоквадратичного відхилення 

 

Для аналізу функції MSE була досліджена її поведінка при одночасній 

зміні показника як заломлення, так і показника поглинання. Відповідні 

залежності для схеми «на пропускання» зображені для всіх трьох зразків 

скла: БС-8 (Рис.2.5), СС-1 (Рис.2.6), СЗС-24 (Рис.2.7). 

 

 

Рис.2.5. Значення функції MSE (відбивання) для зразка скла БС-8 
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Рис. 2.6 Значення функції MSE (відбивання)для зразка скла СС-1 

 

Рис. 2.7 Значення функції MSE (відбивання) для зразка скла СЗС-24 

 

Вигляд поверхонь демонструє те, що область значень функції, які 

близькі до мінімального значення MSE займає досить велику площу. Це 

означає, що приблизно одні і ті ж значення MSE відповідають різним парам 
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показника заломлення і коефіцієнта поглинання, відсутній гострий мінімум. 

Отриманий рельєф має тип – яр, поведінка збіжності якого добре співпадає із 

описаною в літературі. 

Нижче наведені залежності для схеми «на відбивання»: БС-8(рис.2.8), 

СС-1(рис.2.9), СЗС-24(рис.2.10). 

 

 

 

Рис.2.8 Значення функції MSE (пропускання) для зразка СС-1 
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Рис. 2.9 Значення функції MSE (пропускання) для зразка БС-8 

 

 

Рис. 2.10 Значення функції MSE (пропускання) для зразка СЗС-24 

 

Слід зазначити, що для обох схем (на пропускання та на відбивання) 

кожна функція MSE має єдиний мінімум, хоча особливості її рельєфу 

обумовлюють малу швидкість збіжності алгоритму пошуку екстремуму. 
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2.6. Висновки до Розділу 2 

 

Запропоновано спосіб визначення показників заломлення та 

поглинання скла в межах вимірювань, які проводяться за єдиною 

експериментальною схемою «на відбивання» або «на пропускання». 

Теоретична модель враховує багатократні відбивання від обох поверхонь 

скляного зразка.  

Результати визначення показника поглинання k дають добре 

узгодження з табличними значеннями для відповідних сортів скла. В той же 

час, узгодження значень показника заломлення значно гірше (похибка до 

12%). Отримані значення показників заломлення залежать від обраної схеми 

досліду. Причиною цього є особливості поведінки відповідних функцій MSE 

поблизу мінімуму, що веде до слабкої залежності її значень від зміни 

величини показника заломлення.  

Малі значення функції MSE (порядку 10
-4

…10
-7

) та відмінність між 

теоретичними та отриманими з експерименту значеннями показників 

заломлення вказують на наявність у досліджуваних зразків поверхневого 

шару з показником заломлення, який відрізняється від глибинного значення 

показника заломлення в товщі скла. Дослідження оптичних характеристик 

цього поверхневого шару набуває неабиякого значення при проведенні 

прецизійних вимірювань показників екстинкції середовищ, які виготовлені у 

вигляді плоскопаралельних пластин.  
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Розділ 3 

ЕЛІПСОМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 

ОПТИЧНОГО СКЛА 

 

Дослідженню поверхневих шарів діелектриків і зокрема оптичного 

скла присвячена значна кількість робіт. Окрім суто прикладного аспекту 

впливу поверхневих шарів на оптичні властивості поверхонь (наприклад, 

внутрішньорезонаторних елементів йонних та ексимерних лазерів [79], 

градієнтних оптичних елементів [80-82], оптичних контактів [83, 84], 

просвітлювальних покриттів [81]) неабиякий науковий інтерес становить 

з’ясування особливостей будови та оптичного відгуку цих шарів. Останнє 

можливо вирішити лише при поєднанні і співставленні результатів різних 

методик, таких як профілометрія, еліпсометрія, Оже-спектроскопія, 

пошарове стравлювання тощо [85, 80, 86]. 

Вивчення структури приповерхневої області, що виникає при 

механічній обробці оптичних стекол, становить значний інтерес з огляду на 

створення усталених уявлень про механізм взаємодії оброблюваного 

матеріалу з полірувальними та шліфувальними агентами. Використання 

отриманих результатів для подальшої розробки та вдосконалення методів 

контролю якості обробленої поверхні є актуальною задачею оптичного 

приладобудування. 

Знання властивостей порушеного шару, який виникає при абразивній 

обробці матеріалів є необхідною умовою при розробці пристроїв мікро- та 

оптоелектроніки. Наприклад, оптичне скло часто використовується як 

підкладинка для нанесення напівпровідникових активних плівкових 

елементів, наноструктурних утворень, тощо[87]. В цьому випадку структурні 

особливості прилеглих шарів підкладинки здатні суттєво впливати на 

експлуатаційні характеристики плівкових елементів.  
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Переваги еліпсометричного методу дослідження поверхні твердого тіла 

полягають в тому, що він є неруйнівним, відносно простим у реалізації і дуже 

чутливим до структурних змін в поверхневому шарі. Однак за будь-яких 

обставин цей метод вимагає розгляду певних припущень і застосування 

відповідної теоретичної моделі, не гарантуючи єдиності і однозначності 

одержаного розв’язку. Неадекватність вибраної моделі поверхневого шару 

спричинює труднощі у розв’язанні оберненої задачі еліпсометрії [88]. Тому 

актуальним завданням у подібних дослідженнях є необхідність більш 

детального з’ясування питання щодо однорідності поверхневого шару, 

визначення його товщини та розподілу показника заломлення за глибиною. 

Зважаючи на це, актуальним стає розв’язання оберненої задачі еліпсометрії 

для зразків оптичного скла з неоднорідними за глибиною поверхневими 

шарами, а також порівняння експериментальних результатів з розрахунками 

згідно з декількома теоретичними моделями, які описують морфологію 

поверхневого шару. 

 

3.1. Структура та оптичні властивості поверхневих шарів, які 

отримані при поліруванні скла  

 

Загальноприйнятою є думка, що механічна поліровка матеріалів, і 

діелектриків у тому числі, призводить до формування поблизу їхньої 

поверхні порушеного шару, характеристики якого, зокрема показник 

заломлення, відрізняються від характеристик речовини в об’ємі. При 

еліпсометричних обчисленнях значення показника заломлення разом із 

товщиною полірованого шару зазвичай знаходять із рівняння еліпсометрії, 

яке записане для одношарової однорідної системи, шляхом застосування 

методів обчислювальної математики. 

Прикметною особливістю відомих даних є те, що у ряді робіт [89-92] 

значення показника заломлення полірованого шару перевищує показник 
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заломлення основи, а в інших [93, 94] - навпаки, менше показника 

заломлення скла. Для товщини шару одержано значення близько декількох 

десятків нанометрів, що значно менше розміру зернин полірувального 

абразиву (~1 мкм). Параметри полірованого шару можуть залежати від часу 

полірування [89-92], від полірувальної суспензії [90, 91, 95] умов полірування 

[96]. 

В [89] висловлено припущення про існування двох факторів, які 

впливають на значення показника заломлення полірованого шару: високі 

локальні тиски, які збільшують показник заломлення через ущільнення 

матеріалу основи; вилуговування скла полірувальним агентами, яке веде до 

зменшення показника заломлення через видалення з поверхневого шару 

металевих йонів. Загальне значення показника заломлення визначається 

співвідношенням між діями цих двох факторів. 

Великий розкид значень товщини полірованого шару (від 10 до 100 нм 

[89-96]), а також відносно малі їх значення у порівнянні із розміром зернин 

полірувального абразиву (~ 1 мкм) примушують висловити сумнів у 

застосовності моделі однорідного шару до конкретної структури, яка 

утворюється поблизу поверхні скла при його механічній обробці. 

Є дані, що реальна структура полірованого шару не є однорідною - 

показник заломлення полірованого кварцу зменшується із глибиною, 

досягаючи об’ємного значення на глибинах близько 200 нм під поверхнею 

оброблюваного матеріалу. 

В [93] показано, що фізико-хімічна природа полірованої поверхні 

кварцового скла на всіх етапах обробки визначається стехіометричною 

формулою 𝑆𝑖𝑂7(𝑂𝐻)4, склад компонентів якої змінюється за глибиною, 

поступово наближаючись до 𝑆𝑖𝑂2. 

Отже, для обробки еліпсометричних даних доцільніше скористатись 

моделлю неоднорідного поверхневого шару і таким чином визначати 

розподіл показника заломлення по товщині зразка. В [92] для аналізу 
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еліпсометричних даних, одержаних на оптичному склі К108, застосовано як 

модель однорідного, так і неоднорідного шару із заданим профілем 

показника заломлення. Показано, що обидві моделі дають практично 

однакові результати при великих товщинах знятого порушеного шару ( при 

значних глибинах полірування). Навпаки, в [97] показано, що застосування 

моделі однорідного шару на поверхні свинцево-силікатного скла ТФ10 

призводить до значних похибок в оцінці остаточних характеристик 

полірованого шару. 

Із наведеного аналізу літературних даних можна зробити висновок, що 

питання про застосовність моделі однорідного шару до полірованих шарів, 

які виникають на поверхні оптичних стекол при їх механічній обробці, 

залишається відкритим. Супутнім до цього питання є задача знаходження 

прийнятних значень товщини полірованого шару, які б корелювали із 

розміром зернин полірувального абразиву. Зокрема, в оглянутих роботах при 

визначенні товщини шару не врахована періодичність вимірюваних 

еліпсометричних параметрів, згідно із якою виміряній парі параметрів 

відповідає цілий ряд можливих товщин, кратних періоду. Питання про 

коректне визначення товщини полірованого шару у моделі однорідної 

системи не ставилося і не розв’язувалося. До цього часу залишається 

відкритим питання про застосовність моделі однорідного шару до 

полірованих шарів, хоча воно і ставилося [92, 97]. 

Зусилля по дослідженню властивостей порушеного шару не 

припиняються, зокрема в останні роки проведено еліпсометричні 

дослідження шарів поблизу поверхні кремнієвих пластин [98] та поруватих 

плівок [99, 100]. 
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3.2. Еліпсометричні методи дослідження поверхневих шарів на склі  

 

Існує певна кількість робіт, присвячених дослідженню полірованих 

оптичних стекол еліпсометричним методом [89-97]. Відомо, що 

еліпсометричні параметри світлової хвилі, відбитої від дзеркальної поверхні 

таких об’єктів, відрізняються від аналогічних характеристик світлової хвилі, 

відбитої від ідеальної межі поділу повітря-скло. Зокрема, для зразків з 

полірованою поверхнею навіть при відбиванні під кутом Брюстера 

спостерігається залишкова еліптична поляризація відбитої хвилі, яка корелює 

із часом та умовами полірування [90]. 

Еліпсометричний контроль поверхневих шарів оптичних елементів 

проводиться, як правило, при пошаровому зтравленні неоднорідного шару чи 

синтезі багатошарових тонкоплівкових структур [101-103]. Оскільки 

визначення оптичних характеристик поверхневого шару в цих випадках 

проводиться кожен раз після нанесення чи видалення порції речовини 

(секції), то в літературі цей метод отримав назву «методу секціонування». 

Даний спосіб визначення оптичних характеристик неоднорідних 

відбиваючих систем має ряд суттєвих відмінностей від традиційного підходу 

в еліпсометрії, заснованого на використанні спрощеної моделі досліджуваної 

неоднорідної структури поверхневого шару, який представляється у вигляді 

неоднорідної ізотропної плівки. 

При пошаровому способі аналізу оптичних властивостей градієнтних 

елементів підвищується інформативність еліпсометричного методу: 

знімається проблема неоднозначності в вимірюванні товщини, виникає 

можливість визначити розподіл показника заломлення по глибині шарово-

неоднорідної структури. Однак неврахування ряду методологічних 

властивостей способу визначення оптичних характеристик неоднорідного 

шару за методом секціонування часто призводить до суттєвих похибок в 

розрахунку товщини і показника заломлення елементарного шару. Варто 

відмітити, що під поняттям елементарного шару мається на увазі шар 
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скінченної товщини 𝑑 ≪ 𝜆, із системи яких складається модель відбиваючої 

системи, еквівалентна за своїм оптично-поляризаційними властивостями 

досліджуваному неоднорідному шару. В загальному випадку елементарний 

шар може бути як однорідним, так і неоднорідним. 

Незважаючи на всю привабливість методу еліпсометричного аналізу, 

що проводиться при пошаровому зтравлюванні поверхневого шару з 

послідуючою реконструкцією профіля показника заломлення, цей спосіб 

визначення оптичних характеристик неоднорідних відбиваючих систем має 

ряд суттєвих недоліків. По-перше, він являється руйнівним, що не завжди 

прийнятно в умовах технологічного контролю якості обробки поверхні деталі 

чи при створенні модифікованої структури поверхневого шару оптичного 

елементу із заданими фізико-хімічними властивостями. По-друге, він 

непридатний для виробів, виготовлених із хімічно нестійких і 

багатокомпонентних матеріалів – із-за складності підбору хімічного 

травника, який забезпечує відсутність селективності при травленні 

поверхневого шару. По-третє, деякі прямі і опосередковані дані, які 

отримуються сучасними методами дослідження шорсткої поверхні оптичних 

елементів, дозволяють стверджувати, що при пошаровому зтравленні 

порушується геометричний рельєф межі поділу кожного елементарного 

шару. Внаслідок цього, досліджувана відбиваюча система можеш стати 

неадекватною початковій системі. 

Недоліків способу секціонування позбавлений неруйнівний метод 

аналізу багатошарових і неоднорідних систем, заснований на розв’язку 

оберненої задачі еліпсометрії. Для успішного застосування цього способу 

еліпсометричного контролю оптичних характеристик градієнтних елементів 

необхідно забезпечити раціональний метод розрахунку невідомих параметрів 

відбивальної системи. 
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3.3. Розв’язок прямої задачі еліпсометрії для багатошарової плівкової 

системи  

 

При математичному моделюванні тонку плівку зручно представляти 

плоско-паралельним нескінченно протяжним шаром, товщина якого 

співрозмірна з довжиною світлової хвилі. Оптичною характеристикою шару 

є показник заломлення, а в разі поглинає шару – ще і коефіцієнт поглинання. 

Багатошарова тонкоплівкова система являє собою комбінацію скінченного 

числа таких шарів, причому кожен шар має свої оптичні сталі. Очевидно, що 

поняття багатошарової плівкової системи містить в собі, як частинний 

випадок, також і одношарову систему. Розглянемо дві задачі оптики тонких 

плівок: 

1. Задана довільна багатошарова система плівок з відомими 

оптичними сталими і товщинами кожного шару. Необхідно розрахувати для 

довільних кутів падіння та довільної поляризації світла, інтенсивність 

відбитого, світла, що пройшло та поглиненого світла в системі в залежності 

від довжини хвилі, а також відносну зміну фази відбитого і світла, що 

пройшло. 

2. Задані поляризаційні параметри відбитого, або пропущеного 

багатошаровою системою оптичного випромінювання для декількох кутів 

падіння світла та кількість шарів у системі. Потрібно знайти оптичні сталі та 

товщини шарів, значення яких забезпечують найкраще узгодження з 

експериментальними даними. 

Найголовнішим методом, в якому розглядались інтерференційні ефекти 

в тонких плівках та проводилось сумування багатократних відбивань, є 

класичний метод, що був запропонований ще Ейрі [104]. Цей метод отримав 

узагальнення для багатошарових систем, що дозволило отримати прості 

способи наближеного розрахунку, які виявились корисними при 

проектуванні цілого ряду систем. Проте, застосування теорії багатократних 
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відбивань для опису інтерференційних явищ в поглинальних плівках 

обмежено. 

На сьогоднішній день, найбільш адекватна оптична модель тонких 

плівок базується на електромагнітній теорії, яка здатна забезпечити повне та 

послідовне врахування поляризаційних та інтерференційних ефектів в 

багатошарових плівкових системах всіх типів. 

Визначення відбивання, пропускання та поглинання багатошарової 

плівкової системи з точки зору електромагнітної теорії зводиться до 

розв’язку граничної задачі. Вона полягає у визначенні стаціонарних амплітуд 

векторів напруженостей електричного і магнітного полів на всіх границях 

багатошарової системи при падінні світлової хвилі з певними 

характеристиками. Остаточно, всі енергетичні співвідношення та фазові 

зміни виражаються через вектори поля [105]. 

На Рис. 3.1 схематично зображена плівкова багатошарова система, що 

складається з m шарів, з якою межують напівнескінченні середовища. Шари 

пронумеровані послідовно зліва направо; вважається, що світло падає на 

крайній шар зліва. Межі розділу між шарами пронумеровані в тому же 

порядку. 

Припускається, що падаюче світло описується лінійно-поляризованою 

монохроматичною плоскої хвилею практично нескінченної ширини (в 

порівнянні з довжиною хвилі). Перша частина цього припущення не обмежує 

загальності підходу, тоді як припущення про ширину променя виключає з 

розгляду дифракційні ефекти. З цієї ж причини вважається, що сама 

багатошарова система складається з низки плоскопараллельних шарів 

нескінченної протяжності. Крім того, розгляд буде обмежено випадком, коли 

кожен окремий шар є однорідним та ізотропним. Тоді оптичні властивості 

кожного шару повністю описуються комплексним показником заломлення  

     1, 1j j jN n ik j m   та геометричної товщиною jl . Значення jk  може 

дорівнює нулю, якщо в шарі немає поглинання. Будемо вважати, що 
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показник заломлення середовища, з боку якого відбувається падіння світла, є 

дійсною величино. 

 

Рис.3.1 Схема багатошарової системи 

 

Основними величинами, що фігурують в моделі є напруженості 

електричного та магнітного полів. Вони отримуються про розв’язку рівнянь 

Максвела з певними початковими та граничними умовами. Вважатимемо, що 

світло розповсюджується вздовж осі z  та падає нормально на багатошарову 

систему (Рис.3.1). Внаслідок існування в кожному шарі відбитої та 

пропущеної хвилі, всередині багатошарової системи виникають 

інтерференційні явища. Виключенням є останнє напівнескінченне 

середовище, в якому існує лише хвиля, що пройшла. Це надає граничну 

умову для розв’язку рівнянь Максвела в  1m   середовищі. При 

нормальному падінні вектори електричного та магнітного полів 

перпендикулярні напрямку розповсюдження та між собою. В електричному 

та магнітному полях присутні лише компоненти, які паралельні межам 

поділу, а площини сталої амплітуди та сталої фази співпадають в будь-якому 

шарі. В цьому випадку непотрібно спеціально вказувати поляризацію світла 

та вводити окремі позначення для компонент поля. Для j  -го шару загальний 
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розв’язок для електричного та магнітного полів записується у вигляді суми 

двох синусоїдальних хвиль, які розповсюджуються в протилежних 

напрямках [105]: 

 

   
2

, exp

2
exp

i t

j j j

j j j

E z t E z e a i t N z

b i t N z

 
 




 



  
      

  

  
    

  

  (3.1) 

 

   
2

, exp

2
exp

i t

j j j j

j j j

H z t H z e N a i t N z

b i t N z

 
 




 



   
       

  

  
     

  

 (3.2) 

 

де , , ,j j j ja b    – деякі сталі, які обираються з умов неперервності  E z  та 

 H z  на кожній з меж поділу. Тобто: 
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В цих виразах комплексним показникам заломлення середовищ

   j j jN n ik   відповідають комплексні значення аргументів експонент. При 

цьому, монохроматична хвиля, яка проходить крізь шар поглинається та в неї 

змінюється фаза. Для обраної довжини хвилі рівняння (3.3) та (3.4) мають 

виконуватись на всіх межах поділу, причому на останній має виконуватись 

умова 
1 0mb   . Розв’язок відповідної системи рівнянь дозволяє отримати 

значення електричного та магнітного полів в довільній точці багатошарової 

системи з точністю до комплексної сталої  1 1expm ma i  .  

Оскільки в подальшому доводиться мати справу лише з відносними та 

усередненими за часом величинами, можна взагалі виключити часові 

множники та прирівняти до одиниці комплексну амплітуду на m -ій межі 

1 1 1exp[ ( 2 / )]m m m ma i N z     . Тоді 
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Позначимо вектори �⃗� , як на Рис. 3.2, а саме: індекс j – вказує на те, що 

світлова хвиля поблизу межі j-тої межі середовищ, індекси r, t – що хвиля 

відбилася (r- reflected) або пройшла (t – transmitted), індекс «+» – на те, що це 

вектор хвилі зліва від j-тої межі середовищ, а «-» - праворуч [105].Знаки 

плюс та мінус в індексах присутні тому, що хвильові функції можуть мати 

розриви на межах поділу. 
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Рис.3.2 Ілюстрація до форми запису векторів �⃗�  

 

Таким чином 
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де 1j j jl z z   , а через j  позначена, так звана, фазова товщина j  -го шару. 

Рівняння (3.3) та (3.4) матимуть вигляд: 

( ) ( ) ( ) ( )t r t r

j j j j
E E E E          (3.11) 
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Підставивши в рівняння (3.11) та (3.12)  1j   замість j , та врахувавши 

співвідношення (3.9) та (3.10), отримуємо основні рекурентні співвідношення 

для напруженостей електричного поля відбитої хвилі та хвилі, що пройшла: 
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які формально відіграють роль граничних умов. 

Використовуючи рекурентні співвідношення (3.13) та (3.14) для певної 

довжини хвилі, можна визначити всі інтенсивності та фазові зміни для 

конкретної багатошарової системи [105]. 

Усереднене значення вектору Пойнтінга, що визначає світловий потік, 

який проходить через поверхню одиничної площі перпендикулярну напрямку 

розповсюдження світла може бути записано як 

     *RePP z C E z H z        (3.17) 

де 
PC  – деяка стала, яка залежить від вибору одиниць. Для монохроматичної 

хвилі в середовищі з показником заломлення    j j jN n ik   формула (3.17) 

набуває вигляду 

   2 ( )4
exp t

P

nkz
P z C na P z



 
   

 
    (3.18) 

За наявності в непоглинаючому середовищі відбитої хвилі, рівняння (3.17) 

перепишеться у вигляді 

       2 2 ( ) ( )t r

PP z C n a b P z P z       (3.19) 

При цьому як хвиля, що відбилася, так і хвиля, яка пройшла зберігають свою 

індивідуальність в переносі світлової енергії. В середовищі з комплексним 

показником заломлення    j j jN n ik   ця індивідуальність втрачається: 
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 (3.20) 

Поява у виразі перехресного члена унеможливлює поділ потужності на 

відбиту та пропущену компоненти. Із попередніх формул природньо 

випливають означення для коефіцієнтів відбивання та пропускання [105] 
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Відповідні означення коефіцієнтів відбивання та пропускання мають сенс 

лише при дійсному показнику заломлення середовища, з якого надходить 

випромінювання. Проте коефіцієнт пропускання зберігає фізичний зміст і для 

випадку, коли це середовище буде поглинальним. При цьому він 

визначатиме ту частину потужності падаючого випромінювання, яка пройде 

крізь останню межу багатошарової системи. 

Зміна фази при відбиванні визначається різницею фаз між хвилею, яка 

відбита та тією, що падає на межу поділу двох середовищ. Відповідне 

значення може бути записане через компоненти напруженості електричного 

поля 
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Аналогічно, зміна фази при пропусканні буде рівна 
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      (3.24) 

Незважаючи на те, що всі попередні результати були отримані для 

випадку нормального падіння випромінювання на багатошарову систему, 
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виявляється, що вони можуть бути використані і при похилому падінні. Для 

цього достатньо ввести поняття «ефективного показника заломлення» та 

«ефективної фазової товщини» [106]. Їхнє використання дозволяє отримати 

математично коректні розв’язки. При цьому обчислення будь-яких оптичних 

властивостей тонких плівок зводиться до розв’язку компактної системи 

рівнянь.  

При похилому падінні світла на межу поділу двох діелектричних 

середовищ поперечний переріз відбитого пучка залишається незмінним, а 

заломленого пучка змінюється в порівнянні з перерізом пучка, який падає. В 

цьому випадку означення коефіцієнтів пропускання та відбивання через 

вектор Пойнтінга для повних полів не узгоджується з законом збереження 

енергії, оскільки сума цих коефіцієнтів буде відмінна від одиниці. Цю 

невідповідність можна усунути, якщо визначити коефіцієнти пропускання та 

відбивання через нормальну компоненту вектору Пойнтінга для кожного з 

пучків. В цьому випадку слід розглядати світловий потік, який віднесений до 

одиниці площі межі поділу. Оскільки нормальні компоненти вектору 

Пойнтінга записуються через паралельні межі поділу компоненти векторів 

електричного та магнітного полів, в подальшому доцільно працювати саме з 

цими тангенційними компонентами. При похилому падінні необхідно 

враховувати напрямок коливань векторів поля. Для цього, внаслідок 

принципу суперпозиції, достатньо розглядати лише дві поляризації: p -

поляризацію, при якій вектор електричного поля коливається в площині 

падіння та s -поляризацію, при якій вектор електричного поля коливається в 

площині, яка перпендикулярна площині падіння. 

Позначимо кут падіння через 0 . Тоді для кожного наведеного випадку 

вирази для тангенційних компонент полів в довільній точці j -го шару за 

формою співпадатимуть з рівняннями (3.1) та (3.2), якщо замінити в 

експоненційних членах комплексний показник заломлення jN  на добуток 

cosj jN  , де 
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        (3.25) 

Та замінити jN  перед фігурною дужкою у формулі (3.2) на / cosj jN   у 

випадку p -поляризації та на cosj jN   у випадку s -поляризації. Крім того, ці 

компоненти мають задовольняти тим же самим рівнянням неперервності, що 

і у випадку нормального падіння. Отже, всі попередні результати, що 

стосувались нормального падіння, можуть бути безпосередньо застосовані на 

випадок похилого падіння окремо для p - та s -поляризації. З цією метою для 

всіх шарів та напівнескінченних середовищ по обидва боки багатошарової 

системи вводяться згадані вище «ефективні» значення jN  та j . Отримана в 

результаті система основних співвідношень може бути застосована до будь-

якої комбінації однорідних та оптично ізотропних тонких плівок при 

довільних довжині хвилі та куті падіння [105]. 

Граничні умови: 
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Рекурентні співвідношення для напруженостей електричних полів 

хвиль, що відбилися та пройшли: 
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Коефіцієнти відбивання та пропускання визначатимуться як: 
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Зміни фази при відбиванні та пропусканні будуть: 
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У наведених співвідношеннях використані позначення 
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та ˆ cosj j j  . 

Вираз для cos j  має наступний вигляд: 
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У випадку, коли j  перевищує значення критичного кута для 

середовища з дійсним показником заломлення j jN n , значення cos j , ˆ
jN ,
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ˆ
j  стануть чисто уявними. Це відповідає явищу порушеного повного 

відбивання, яке може бути описане в рамках запропонованої схеми. 

Зручно ввести амплітудні коефіцієнти відбивання та пропускання за 

наступними співвідношеннями: 
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Ці коефіцієнти записані для системи плівок, яка знаходиться по правий 

бік від точки z  при падінні світла з напівнескінченного середовища, який має 

такий самий показник заломлення, що і в точці z . Рекурентні співвідношення 

для r  і t  можна отримати з рівнянь (3.27), (3.28). 
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Являють собою класичні коефіцієнти Френеля, які пов’язані з ( 1)j  -ю 

межею поділу. Згідно (3.26), величини  r z  та  t z мають задовольняти 

наступним граничним умовам: 

mm
r f        (3.43) 

mm
t g        (3.44) 
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Рекурентні формули (3.27) та (3.28) описують лінійне перетворення, 

тому їх зручно записати у вигляді еквівалентного матричного рівняння: 
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  (3.45) 

Введення матричної форми запису стало суттєвим кроком вперед в 

розвитку оптики тонких плівок. Її зручність полягає в простоті та 

компактності проведення рекурентної процедури, яка пов’язує ( )
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Послідовно застосовуючи ці формули, можна отримати амплітуди 

електричного поля для хвиль, що відбилася та пройшла зі сторони 

середовища з якого падає світло, в наступній формі: 
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  (3.46) 

 

Саме з використанням матричних позначень пов’язано виникнення в 

теорії багатошарових плівкових систем поняття про еквівалентність. Згідно з 

ним, для фіксованої довжини хвилі будь-яка комбінація плівок еквівалентна 

двошаровій плівковій системі (теорема Херпіна [107]). Під еквівалентністю 

розуміють те, що обидві ці комбінації описуються однією і тією ж матрицею. 

Варто відзначити, що даний матричний метод забезпечує повне і 

послідовне врахування інтерференційних і поляризаційних ефектів у 

плівкових багатошарових системах усіх типів. 

 

 

3.4. Об’єкти дослідження, схема та результати експерименту  

 

Об’єктами дослідження обрано зразки оптичного скла, виготовлені у 

вигляді призм з полірованими гранями. На першому етапі експерименту були 

визначені показники заломлення призм як виробів з масивного матеріалу 

(скла). Для цього був використаний гоніометричний метод вимірювання кута 

найменшого відхилення для променю, що пройшов крізь призму [108].  
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Рис 3.3 Хід променів у головному перерізі призми 

 

На рис. 3.3 представлено хід променів в головному перерізі призми. 

Пройшовши через призму, промінь відхиляється від свого початкового 

напрямку на кут δ, так званий кут відхилення. Кут відхилення променів 

залежить від показника заломлення речовини призми наступним чином: 

 

(3.47) 

Де 𝛾1 — кут заломлення променя на першій поверхні призми, 𝛾2 — кут 

падіння променя на другу грань призми. 

Якщо кути α1=γ2, γ1=α2, то кут δ буде мінімальним. Для мінімального 

кута відхилення δ𝑚𝑖𝑛 має місце співвідношення: 
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(3.48) 

Таким чином, експериментальна задача зводиться до визначення A —кута 

заломлення призми і δ𝑚𝑖𝑛  — кута найменшого відхилення. Для визначення 

кутів використовується гоніометр. 

Цей метод є типовим для подібних задач і  забезпечує точність 

отриманого результату не гірше 0,01%. Одержані результати добре 

узгоджуються з паспортними значеннями  для заданих марок скла (Табл.3.1).  

 

Таблиця 3.1  

Виміряні показники заломлення зразків оптичного скла 

Зразок Марка скла n (λ = 625 нм) 

Призма 1 Ф1 1,610 

Призма 2 ТФ3 1,713 

Призма 3 К8 1,515 

 

Також варто відзначити, що при визначенні показника заломлення 

гоніометричним методом вимірювання кута найменшого відхилення, 

структура поверхневого шару не впливає на значення виміряного показника 

заломлення. Це відбувається тому, що кут під яким промінь заломлюється і 

розповсюджується всередині призми повністю залежить лише від показника 

заломлення в товщі скла.  
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Рис.3.4  Хід променів у багатошаровій плівці 

 

Згідно із законом Снеліуса (Рис.3.4): 

𝑛1 sin(𝜑1) = 𝑛2 sin(𝜑2) = ⋯ =  𝑛5 sin(𝜑5)   (3.49) 

З цього випливає, що: 

𝜑5 = 𝑓(𝑛1, 𝑛5, 𝜑1)      (3.50) 

Еліпсометричні дослідження проводились на описаному раніше 

гоніополяризаційному комплексі за схемою, яка зображена на Рис.3.5 

Коліматорний об’єктив Кол формує паралельний пучок світла, який далі 

проходить через поляризатор П і падає на зразок оптичного скла Зр, що має 

форму трикутної призми. Після відбивання від зразка світло проходить через 

аналізатор А і фокусується камерним об’єктивом Кам на чутливу площадку 

фотоприймача ФП (фотодіод). Вимірювання проводили за схемою PSA 

(Polarizer-Sample-Analyzer), користуючись методикою аналізатора, що 

обертається. Використано джерело світла з довжиною хвилі випромінювання 

λ = 625 нм, та напівшириною смуги випромінювання 10 нм. 
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Рис. 3.5 Схема експерименту. 

Дж – джерело випромінювання, Кол – коліматорний об’єктив, П –

 поляризатор, Зр – зразок, А – аналізатор, Кам – камерний об’єктив, ФП –

 фотоприймач, БУ – блок управління установкою, ПК – персональний 

комп’ютер. 

 

На столик гоніометра встановлюється зразок Зр, після чого виконується 

його юстування і позиціонування. Поляризатор П встановлюється в 

положення 45° відносно p-площини. Автоматичним приводом зразок 

повертається до заданого кута падіння θ, після чого аналізатор А починає 

обертатися. Під час обертання аналізатора реєструється сигнал з 

фотоприймача ФП. Потім зразок встановлюється під наступним кутом 

падіння і т.д. Вимірювання продовжуються, поки не буде пройдено весь 

потрібний діапазон кутів падіння. В результаті для кожної з призм були 

визначені залежності параметрів для азимута відновленої лінійної 

поляризації tan(ψ) та cos(Δ) для зсуву фаз між p- та s-компонентами 

відбитого світла від кута падіння θ в інтервалі 42° – 69 ° градусів. Відповідні 
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експериментальні результати та теоретичні залежності, які обчислені для 

моделі однорідного середовища наведені на Рис.3.6-8 для кожної з призм. 

 

 

Рис.3.6 Виміряні (точки) та змодельовані (суцільна лінія) tg(ψ) та cos(Δ) для 

призми 1 в моделі однорідного середовища з n = 1.610 

 

 

Рис.3.7 Виміряні (точки) та змодельовані (суцільна лінія) tg(ψ) та cos(Δ) для 

призми 2 в моделі однорідного середовища з n = 1.713 
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Рис.3.8 Виміряні (точки) та змодельовані (суцільна лінія) tg(ψ) та cos(Δ) для 

призми 3  в моделі однорідного середовища з n = 1.509 

 

Відповідні графіки демонструють, що модель, в якій відбивання 

відбувається від суцільних однорідних середовищ з табличними значеннями 

показників заломлення погано узгоджується з експериментально виміряними 

tg(ψ) та cos(Δ). На це вказує як залишкове значення еліптичності при куті 

Брюстера для залежностей tg(ψ), так і фазові зсуви поблизу цього кута для 

залежностей cos(Δ). 

 

3.5. Розв’язання оберненої задачі еліпсометрії для для зразків з 

неоднорідними поверхневими шарами  

 

З огляду на отримані результати, було вирішено ускладнити модель, 

ввівши до розгляду наявність деякого поверхневого шару, який знаходиться 

на суцільному однорідному масиві скла. Для розв’язання цього завдання 

необхідно обрати для об’єкта фізичну модель та розглянути обернену задачу 

еліпсометрії, оптимізуючи її параметри [17]. В еліпсометрії, як і в інших 

оптичних методах, адекватність моделі відбивної системи об’єкту 
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дослідження оцінюється на основі принципу максимальної правдоподібності 

за допомогою цільової функції 𝐹(𝛥𝑒𝑥𝑝, 𝜓𝑒𝑥𝑝, 𝛥𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟, 𝜓𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟, 𝑚), значення якої 

залежить не лише від експериментальних та теоретичних (розрахункових) 

даних досліджуваної відбивної системи, а й від вигляду функціональної 

залежності показника заломлення від глибини для обраної моделі 

поверхневого шару 𝑛𝑚(𝑧), де 𝑚 = 1, 5̅̅ ̅̅̅ – порядковий номер використаних 

нами теоретичних моделей [79]. Зокрема, в роботі [17] було використано 

наступну цільову функцію: 

 

𝐹 =  
1

𝑀
∑[(𝑐𝑜𝑠(𝛥𝑗)

𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟
− 𝑐𝑜𝑠(𝛥𝑗)

𝑒𝑥𝑝
)
2

+ (𝑡𝑎𝑛(𝜓𝑗)
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟

− 𝑡𝑎𝑛(𝜓𝑗)
𝑒𝑥𝑝

)
2

]

𝑀

𝑗=1

 

(3.51) 

де 𝑀 – кількість експериментальних вимірювань.  

Полірування оптичних деталей за стандартною технологією та їхня 

механічна обробка призводить до утворення поверхневого шару із 

зруйнованою структурою і, до того ж, деформованою й напруженою, з 

характеристиками, які відмінні від глибинних [83, 84]. Часто для їх 

уникнення проводять термічний відпал. Тому при еліпсометричному аналізі 

використовувався наступний математичний опис оптичного профіля [79]: 

𝜀(𝑧) =  𝜀1 + (𝜀0 − 𝜀1)𝑓𝑚(𝑞𝑧),    (3.52) 

де 𝑞 = 1/𝑑 – характерна обернена товщина поверхневого шару, 𝜀0 – 

діелектрична проникність на межі «зовнішнє середовище – поверхневий 

шар», 𝜀1– діелектрична проникність в товщі скла, а 𝑓𝑚(𝑞𝑧) – характеристична 

функція, яка відповідає  m-й моделі. Діелектричні проникності пов’язані з 

відповідними показниками заломлення співвідношенням 𝑛𝑖 = 𝑅𝑒√𝜀𝑖  (𝑖 =

0, 1). 

У роботі [17] такими моделями були обрані наступні: 
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1. оптично однорідний зразок скла без поверхневого шару, тобто 

𝑓1(𝑞𝑧) = 0, який характеризується єдиним значенням показника 

заломлення n1; 

2. оптично однорідний ефективний поверхневий шар, що знаходиться 

на підкладинці, і тоді 𝑓2(𝑞𝑧) = 1 при 0 < 𝑧 < 𝑑; 

3. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з 

глибиною змінюється за лінійним законом: 𝑓3(𝑞𝑧) = (1 − 𝑞𝑧) при 

0 < 𝑧 < 𝑑; 

4. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з 

глибиною змінюється експоненційно: 𝑓4(𝑞𝑧) = exp (−𝑞𝑧) при 

0 < 𝑧 < ∞; 

5. неоднорідний поверхневий шар, показник заломлення якого з 

глибиною змінюється немонотонно за законом, якому відповідає 

характеристична функція 𝑓5(𝑞𝑧) = (1 − 𝑞𝑧)exp (−𝑞𝑧), 0 < 𝑧 < ∞. 

Для моделей 2-5 значення показника заломлення скла при збільшенні 

відстані від поверхні вглиб зразка має асимптотично наближатися до 

стандартного (паспортного) значення відповідного сорту скла (див. Табл.3.1). 

Слід підкреслити, що метод вимірювання показника заломлення за кутом 

найменшого відхилення дає в результаті саме цей глибинний показник 

заломлення, оскільки за законом заломлення поверхневі шари на склі не 

впливають на нахил променя, що поширюється в його товщі. Зовсім іншою, 

наприклад, буде ситуація в спектроскопії порушеного повного внутрішнього 

відбивання, де значення показника заломлення в поверхневому шару 

повинно бути коректно враховано. 

Теоретичний обрахунок залежностей ψ(θ) і Δ(θ) здійснювався за 

допомогою матричного методу розрахунку оптичних характеристик при 

проходженні світла в багатошарових системах, детально описаного раніше. 

Цей метод базується на знаходженні стаціонарних амплітуд напруженості 
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електричного поля на межах поділу середовищ з урахуванням явища 

інтерференції хвиль при багатократному відбиванні. 

Приповерхнева область зразків оптичного скла була представлена у 

вигляді послідовності k=500 тонких шарів, параметри яких визначаються 

згідно з зазначеними вище 5-ма моделями. У такому підході розраховували 

залежності ψ(θ) і Δ(θ) та значення цільової функції, якою описують їхнє 

відхилення від експериментальних даних, тобто функції 𝐹. Параметри кожної 

моделі були оптимізовані за умови мінімізації за значенням функції 𝐹, 

причому на параметр, що визначає товщину шару, накладалися обмеження, 

що товщина не має перевищувати кількох мікрометрів, в результаті чого 

одержано шуканий розподіл показника заломлення у зразку за глибиною. 

Для оптимізації функції нев’язки F(m) використовувався алгоритм 

диференційної еволюції. Диференційна еволюція (англ. differential evolution) 

— метод багатовимірної математичної оптимізації, що відноситься до класу 

стохастичних алгоритмів оптимізації (тобто, працює з використанням 

випадкових чисел) і використовує деякі ідеї генетичних алгоритмів. 

Це прямий метод оптимізації, тобто він вимагає тільки можливості 

обчислювати значення цільової функцій, але не її похідних. Метод 

диференційної еволюції призначений для знаходження глобального мінімуму 

(або максимуму) недиференційованих, нелінійних, мультимодальних (що 

мають, можливо, велику кількість локальних екстремумів) функцій від 

багатьох змінних. Метод зручний у реалізації та використанні (містить мало 

керуючих параметрів, що потребують підбору), легко розпаралелюється. 

У його базовому вигляді алгоритм можна описати наступним чином. 

Спочатку генерується деяка множина векторів, так зване покоління. Під 

векторами розуміються точки n-вимірного простору, в якому визначена 

цільова функція f(x), яку потрібно мінімізувати. На кожній ітерації алгоритм 

генерує нове покоління векторів, випадковим чином комбінуючи вектори з 
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попереднього покоління. Число векторів в кожному поколінні одне й те саме 

і є одним з параметрів методу. 

Нове покоління векторів генерується в такий спосіб. Для кожного 

вектора 𝒙𝒊 зі старого покоління вибираються три різних випадкових вектори 

𝒗𝟏, 𝒗𝟐, 𝒗𝟑 серед векторів старого покоління, за винятком самого вектору 𝒙𝒊, і 

генерується так званий мутантний вектор за формулою: 

 1 2 3F            (3.53) 

де 𝐹 — один з параметрів методу, деяка позитивна дійсна константа в 

інтервалі [0, 2]. 

Над мутантним вектором 𝒗 виконується операція «схрещування» (англ. 

crossover), яка полягає в тому, що деякі його координати заміщаються 

відповідними координатами з початкового вектора 𝒙𝒊 (кожна координата 

заміщається з деякою ймовірністю, яка також є ще одним з параметрів цього 

методу). Отриманий після схрещування вектор називається пробним 

вектором (англ. trial vector). Якщо він виявляється кращим за вектор 𝒙𝒊 (тобто 

значення цільової функції стало меншим), то в новому поколінні вектор 

𝒙𝒊 замінюється на пробний вектор, а в іншому разі — залишається 𝒙𝒊. 

В якості компонент вектора 𝒙𝒊 слугували товщина шару та 𝑛 першого 

шару. На них були накладені обмеження, що товщина шару не перевищує ~2 

мкм, а 𝑛 першого шару не перевищує паспортного значення зразка. 

 

3.6. Визначення розподілу показника заломлення за глибиною 

поверхневого шару  

 

Експериментально виміряні і одержані за результатами моделювання 

залежності 𝑡𝑔(𝜓) і 𝑐𝑜𝑠(Δ) від кута падіння зондового променю θ 

представлені на Рис.3.9. Оскільки всі вони мають подібний вигляд, в якості 

типового прикладу наведено такі залежності  лише для призми 2. Внаслідок 
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того, що різниця між кривими, розрахованими з використанням моделей 2-5, 

візуально незначна, для порівняння графіків показано лише криві для 

моделей 1 і 5. 

 

 

Рис. 3.9 Експериментальні та змодельовані кутові залежності 

еліпсометричних параметрів tg(ψ) і cos(Δ) для зразка оптичного скла ТФ3  

 

Як видно з Рис.3.9, залежність ψ(θ) при куті Брюстера в околі значення 

θ = 55° не досягає нуля. Це свідчить про залишкову еліптичність у відбитому 

світлі, що не відповідає відбиванню світла від ідеальної межі повітря-скло, 

яке описують формули Френеля. Така поведінка залежності ψ(θ) і 

відповідний інтервал Δ(θ) (розкид кутів падіння θ, в межах якого фаза спадає 

від π до 0) повністю характеризують оптичний відгук поверхневого шару. 

Одержані в результаті застосування вищезазначених теоретичних 

моделей профілі показника заломлення для трьох зразків оптичного скла 

представлено на Рис.3.10-12. Відповідні товщини поверхневих шарів d, 

початкові показники заломлення nstart, а також значення цільових функцій 𝐹 

зведено у Табл.3.2. Для 3, 4 і 5 моделей товщиною поверхневого шару d 

вважали глибину z, на якій показник заломлення відрізняється від кінцевого, 

заданого згідно з Табл.3.2, на 0,5%. Початковий показник заломлення nstart 
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відноситься до першого з 500 шарів, якими моделюється приповерхнева 

область оптичного скла. Для 2-ї моделі nstart відповідає показнику заломлення 

ефективного шару. Крок розбиття у процесі розрахунків встановлюється 

таким, щоб сумарна глибина, охоплювана цими 500-ма шарами, за своєю 

величиною майже відповідала заданій товщині d. 

 

а б 

Рис. 3.10 Профілі показника заломлення n за глибиною z зразків 

оптичного скла К8, розраховані за п’ятьма теоретичними моделями 

 

а б 

Рис. 3.11 Профілі показника заломлення n за глибиною z зразків 

оптичного скла Ф1, розраховані за п’ятьма теоретичними моделями 
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а б 

Рис. 3.12 Профілі показника заломлення n за глибиною z зразків 

оптичного скла ТФ3, розраховані за п’ятьма теоретичними моделями 

 

Аналізуючи отримані результати, можна помітити, що модель 1 

найгірше описує оптичні властивості зразків, оскільки  для неї значення 

цільової функції 𝐹 є найбільше. Одразу підкреслимо, що це підтверджує 

припущення про наявність перехідного поверхневого шару на оптичному 

склі з відмінними від об’єму оптичними параметрами. Особливо вирізняється 

результат моделі 1 для призми 2 – показник заломлення стає суттєво 

заниженим [17]. Це може бути пояснено особливостями хімічної складової 

по впливу на поверхню скла при обробці саме важких флінтів, до яких 

належить і ТФ3 (більш інтенсивне вилуговування скла). Кращими стають 

моделі 2-5, різниця між результатами застосування яких з точки зору 

мінімізації цільової функції похибки 𝐹 є незначною. Проте, товщина шару  

відрізняється при цьому суттєво: для моделі 5 вона складає ~200…700 нм, 

тоді як для моделей 2-4 оцінюється величиною ~20…200 нм. До того ж, 

відрізняються і одержані значення n0. В зв’язку з цим постає питання 

стосовно адекватності вибраних моделей реальній структурі зразків та 

необхідність введення в них певних корекцій. 
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Таблиця  3.2 

Результати теоретичного моделювання поверхневих шарів зразків 

оптичного скла 

Зразок Призма 1 Призма 2 Призма 3 

М
о

д
ел

ь 
1

 𝐹(𝑚 = 1) 3,08×10−2 8,86×10−2 4,08×10−2 

d, нм - - - 

nstart 1,608 1,454 1,506 

М
о
д

ел
ь 

2
 

𝐹(𝑚 = 2) 
2,06×10−4 3,01×10−4 1,68×10−4 

d, нм 20,7 76,0 22,9 

nstart 1,227 1,518 1,115 

η 0,39 0,74 0,24 

М
о
д

ел
ь 

3
 𝐹(𝑚 = 3) 

2,51×10−4 2,58×10−4 4,35×10−4 

d, нм 30,3 113,4 30,6 

nstart 1,001 1,418 1,001 

М
о
д

ел
ь 

4
 𝐹(𝑚 = 4) 

8,21×10−4 2,31×10−4 2,03×10−3 

d, нм 44,4 234,7 49,2 

nstart 1,008 1,250 1,006 

М
о
д

ел
ь 

5
 𝐹(𝑚 = 5) 

2,29×10−4 2,19×10−4 1,94×10−4 

d, нм 189,8 686,4 170,4 

nstart 1,400 1,305 1,367 

 

В окремих роботах розглядались варіанти будови шорсткого 

поверхневого шару [3]. Так, наприклад, модель ефективного шару на кремнії 

розглянута в роботі [109].  

Сутність моделі ефективного середовища полягає в тому, що 

неоднорідне середовище розглядається як деяке нове середовище з 

ефективною діелектричною проникністю. Значною перевагою цього підходу 
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є те, що в його межах для аналізу розповсюдження випромінювання в 

неоднорідному середовищі немає потреби розв’язувати рівняння Максвела в 

кожній точці простору. Зазвичай, в моделі ефективного середовища для 

оптичних задач застосовують електростатичне наближення, згідно з яким 

розміри неоднорідностей та відстані між ними менші за довжину хвилі в 

середовищі [110]. В іншому випадку необхідно буде врахувати розсіяння 

світла на неоднорідностях та інтерференцію розсіяних хвиль. 

Згідно з моделлю ефективного середовища, за оптичними параметрами 

кожного з компонентів композитного середовища, їхніми концентраціями та 

геометричними формами є можливість визначити ефективні параметри 

всього середовища як цілого. Для цього необхідно пов’язати середню за 

об’ємом електричну індукцію 

     
1 1

V V

D D r dr r E r dr
V V

       (3.54) 

та величину напруженості зовнішнього електричного поля 0E . Саме цей 

зв’язок визначатиме ефективну діелектричну проникність eff  композитного 

середовища: 

0effD E       (3.55) 

В наведених формулах    , , effD r E r   – локальні значення електричної 

індукції, напруженості електричного поля та діелектричної проникності. 

Локальна поле  E r  залежить від форми центру неоднорідності. Точне 

визначення eff  можливе лише для незначної кількості частинних випадків, 

що пов’язано із складнощами інтегрування (3.54), тому, як правило, 

доводиться розглядати певні наближення. 

Найбільш відомими та широко розповсюдженими є моделі Максвела-

Гарнета та Бругемана. В основі обох моделей лежить розв’язок 

електростатичної задачі про поле в діелектричній кулі з діелектричною 

проникністю 1 , яка оточена діелектричним середовищем з проникністю 2 . 
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Локальне поле 
1E  всередині кулі складається із зовнішнього поля 

0E  та поля 

поляризованої сфери 
dE , напрямок якого залежить від співвідношення 

величин 
1 та 

2 : 

1 0 dE E E       (3.56) 

при цьому 

4

3
dE P


       (3.57) 

де вектор поляризації середовища в кулі 

1 2
0 0 0

1 2

3

4 2
P E E

 


  


 


    (3.58) 

Якщо розглянути об’єм V  , який містить середовище з проникністю 
2  

та поодинокі сферичні неоднорідності з діелектричною проникністю 
1 , то 

поляризуємість цього об’єму у відповідності з (3.58) буде дорівнювати: 

2

2

3

4 2

eff

eff

 


  





      (3.59) 

З іншого боку, поляризація цього об’єму є сумою поляризацій всіх 

неоднорідностей: 

1 2
0 1

1 2

1 3

4 2
i

i

V
V

 
  

  


 


     (3.60) 

де 
iV  – об’єм i -ї частинки, а  1 1/ i

i

V V    – об’ємний фактор заповнення. 

Із (3.59) та (3.60) випливає формула Максвела-Гарнета: 

2 1 2
1

2 1 22 2

eff

eff

   


   

 


 
    (3.61) 

Як видно, компоненти композитного середовища нерівноправні. 

Вважається, що модель Максвела-Гарнета справджується, якщо один 

матеріал являє собою матрицю, а другий утворює ізольовані включення, 

причому об’ємна доля останніх незначна[111]. 
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В тих випадках, коли в композитному середовищі неможливо виділити 

матрицю та центри неоднорідності, користуються моделлю, яка була 

запропонована Бругеманом [112]. Тоді розглядають середовище, яке 

утворене двома сортами діелектричних куль. В цій моделі вважається, що 

кожна частинка розміщується не в матриці, а в деякому ефективному 

середовищі з ефективною діелектричною проникністю eff , яка відрізняється 

від діелектричних проникностей 
1 2,   кожної з компонент. Додаткове 

припущення полягає в тому, що на кожну кулю діє поле, яке є усередненим 

по всьому об’єму. Таким чином, середнє поле E  визначається полями 1E  та 

2E , які присутні в кулях з 
1  та 

2 , відповідно: 

1 2

1 2

3 3

2 2

eff eff

eff eff

E E E
 

 
   

 
 

   (3.62) 

де 
1 та 

2  – відповідні фактори заповнення 

1 2 1         (3.63) 

Із (3.62) випливає співвідношення: 

1 2

1 2

3 3
1

2 2

eff eff

eff eff

 
 

   
 

 
    (3.64) 

або в іншій формі 

1 2

1 2

1 2

0
2 2

eff eff

eff eff

   
 

   

 
 

 
    (3.65) 

В цьому випадку обидва компонента, які складають нанокомпозитне 

середовище, рівноправні. Умовою придатності даної моделі вважається 

обмеження на фактори заповнення: 

1/ 3 2 / 3       (3.66) 

Ця умова обумовлена вимогою наявності контакту між неоднорідностями. 

Інше обмеження стосується значень діелектричних проникностей, флуктуації 

яких не повинні бути значними: 

1 21/ 20 / 20        (3.67) 
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Застосовуючи модель ефективного середовища, поверхню зразка 

вважали шорсткою, а перехідний шар як суміш: частково заповненим 

повітрям, а частково – кремнієм. Відповідним долям цих середовищ у шарі  в 

рамках моделі ефективного середовища Бруггемана співставляють певні 

числа заповнення. Тому у спрощеному випадку такого ефективного 

двокомпонентного шару маємо співвідношення [113]: 

 1 2

1 2

1 0
2 2

eff eff

eff eff

   
 

   

 
  

 
,    (3.68) 

де 𝜂 – це число заповнення ефективного шару склом, 
1 , 

2 та eff – 

відповідно діелектричні проникності скла, середовища (повітря) та 

ефективного шару. 

Товщини ефективних шарів на склі, знайдені нами при такому підході, 

добре узгоджуються  з середньоквадратичними значеннями шорсткості 

поверхонь, які відповідають 11-13 класу шорсткості [114]. Відповідні числа 

заповнення ефективного шару 𝜂 також зазначені у Табл. 3.2. 

Про тришарову модель поверхні оптичного скла йдеться в роботі [83], 

автори якої пов’язують неоднорідність поверхневого шару з шорсткістю 

поверхні, наявністю на ній тріщин, певним розрихленням чи ущільненням 

структури внаслідок локальних деформацій або вилуговуванням скла на 

різній глибині внаслідок хіміко-механічної дії на поверхню при її обробці. 

Розподіл показника заломлення n(z) за глибиною, одержаний нами з 

моделі 5, а також отримана оціночна товщина шару, добре узгоджуються з 

результатами робіт [79, 84, 115]. Однак, остаточна відповідь на питання 

стосовно точніших параметрів і оптичного відгуку сформованого 

поверхневого шару оптичного скла, його реальної товщини і ступеня 

однорідності, безумовно, не може бути одержана лише з одних результатів 

еліпсометрії. Для цього були б доречними дослідження з використанням 

пошарового стравлення вглиб і допоміжних методів аналізу морфологічної 
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будови поверхні оптичного скла. За таких умов методи Оже-спектроскопії та 

профілометрії надали б можливість остаточно вибрати з-поміж 

запропонованих теоретичних моделей найбільш відповідну по відношенню 

до тієї, яка відповідає реальній морфології шару. Менше з тим, спираючись 

на висновки робіт [79, 84], найбільш адекватною моделлю щодо 

поверхневого шару оптичного скла є модель 5, оскільки вона враховує 

особливості його формування в процесі обробки скла і доведення фізико-

хімічного стану його поверхні до 13-14 класу чистоти обробки поверхні 

[114]. 

 

3.7. Висновки до Розділу 3  

 

Розв’язки оберненої задачі еліпсометрії для моделі однорідного 

середовища не зовсім узгоджуються з експериментальними даними, які 

отримані для зразків оптичного скла. Функція нев’язки (середньо-

квадратичного відхилення) складає величину порядку 10−2 для всіх трьох 

зразків. Для них же під кутом Брюстера спостерігається залишкова еліптична 

поляризація відбитої хвилі. 

Припущення про існування поверхневого шару на суцільному 

однорідному масиві скла суттєво покращує розв’язок оберненої 

еліпсометричної задачі. Функція нев’язки зменшується на 2 порядки і сягає 

10−4 для моделей 2-5, які відповідають різним профілям розподілу показника 

заломлення за глибиною поверхневого шару. 

Товщини ефективних шарів на склі добре узгоджуються з 

середньоквадратичними значеннями нерівностей, які відповідають 11-13 

класу чистоти обробки поверхні. Такі значення є характерними для 

високоякісних оптичних елементів, що додатково підтверджує адекватність 

моделі 2. 
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Серед розглянутих п’яти моделей поверхневого шару найкраще 

узгодження з експериментом для всіх трьох зразків дають моделі, які 

відповідають ефективному та неоднорідному поверхневому шарам. На 

відміну від ефективних товщин (20…80 нм) згідно з моделлю ефективного 

шару, модель неоднорідного шару надає величини 190…690 нм, що добре 

узгоджується з відповідними значеннями для поверхонь скла, які були 

отримані з використанням стандартних технологій обробки. Ще однією 

перевагою моделі неоднорідного шару є те, що цей шар, на відміну від 

моделі ефективного шару, містить дані про морфологію поверхневого шару.  
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Розділ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В МЕЖАХ 

ПОВЕРХНЕВОГО ОКСИДНОГО ШАРУ В Si І GaAs 

 
 

Розвиток сучасної науки і техніки змушує не лише шукати нові, а й 

досліджувати давно відомі і вже широко застосовні матеріали. 

Технологічний прогрес висуває нові вимоги до структури приповерхневого 

шару монокристалів, внаслідок чого виникає необхідність контролю його 

параметрів та розробки технологій для досягнення заданих властивостей.  

Один з найбільш поширених елементів електроніки є кремній  який 

став і, судячи з усього, залишиться найбільш вживаним і відносно дешевим 

матеріалом. Кремній все ще відіграє вирішальну роль в технології 

інтегральних схем як основний напівпровідниковий матеріал.  

Відомою альтернативою кремнію є напівпровідникові сполуки типу 

A
III

B
V
, наприклад, арсенід галію. Деякі з його характеристик кращі, ніж у 

кремнію. Так, зокрема, рухливість електронів GaAs в 5-6 разів перевищує 

рухливість електронів кремнію. Ця та інші властивості GaAs обумовлюють 

його більш високі частотні і енергоємні характеристики.  

З'єднання цього класу отримали  широке поширення в якості матеріалів 

для виготовлення різних напівпровідникових приладів. Інтенсивне вивчення 

властивостей цих сполук призвело до відкриття ряду явищ, створення 

принципово нових і важливих для техніки електронних приладів і суттєво 

сприяло розвитку фізики твердого тіла. 

Відомо [116-118], що при контакті з повітрям поверхня цих 

напівпровідників поступово окислюється. Це може бути як недоліком, так і 

корисною перевагою у різних технологічних процесах. Окислення даних 

матеріалів на повітрі під час технологічного процесу чи після нього може 

суттєво впливати на технічні параметри одержаної продукції. Тому важливо 

знати властивості продукту окиснення та мати засоби контролю цього 

процесу. Відповідно, актуальним є вивчення структури та оптичних 
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властивостей природних тонких оксидних шарів , у приповерхневій області 

пластинок Si та GaAs, а також  з’ясування характеру змін оптичних сталих за 

глибиною  в цих шарах. 

Унікальні фізичні властивості межі між кристалічним і аморфним 

станами виступають передумовами для розвитку сучасної кремнієвої 

мікроелектроніки, що базується на планарній технології. У кремнієвих 

мікросхемах активним елементом є транзистор на основі структури метал-

діелектрик-напівпровідник. Трьома ключовими діелектриками, що 

використовуються в кремнієвих приладах є: оксид, оксинитрид і нітрид 

кремнію. 

Тип і властивості межі розділу в напівпровідникових структурах 

визначають призначення і характеристики приладів та інтегральних схем. З 

особливостями межі розділу GaAs з іншими матеріалами пов'язані і великі 

можливості, і вузькі місця технології виготовлення приладів. Найбільш 

важливим для мікроелектроніки є межі розділу GaAs з металами, 

діелектриками і іншими напівпровідниками, а також р - n-переходи в GaAs. 

Особливе місце серед них займають гетеропереходи GaAs з іншими 

напівпровідниками, перш за все , що дозволяють створити принципово новий 

клас приладів. 

 
4.1. Структура та оптичні властивості оксидних шарів на поверхнях 

зразків Si та GaAs 

 

Визначення структури міжфазної межі - одна з найбільш складних 

завдань, як з теоретичної, так і з практичної точки зору. У широкому сенсі 

межу розділу можна розділити на два класи: з чітко вираженою шаруватою 

структурою і з дифузно розмитою аморфоподібною межею. Різкі межі  

характеризуються невеликим, близько кількох атомних шарів, відхиленням 

від об'ємної структури у взаємодіючих матеріалах. На відміну від цього 

аморфоподібні межі мають розміри, по деякій мірі, в кілька десятків атомних 
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шарів і значно відрізняються за атомним складом і (або) положенням 

атомних частинок в порівнянні з обсягом вихідних матеріалів. Такі 

відхилення можуть бути зумовлені не тільки присутністю атомів речовини, 

що утворює межу розділу, але і наявністю дефектів в товщі матеріалу.  

Активним елементом кремнієвих мікросхем є транзистор на основі 

стуктури метал-діелектрик-напівпровідник. Його дія базується на ефекті 

модуляції провідності кремнію в залежності від електричного поля. Саме 

тому, унікальні фізичні властивості межі поділу між кристалічним Si та 

аморфним SiO2 становлять особливий інтерес з огляду їх застосування в 

сучасній кремнієвій мікроелектроніці, яка використовує планарну 

технологію.  

Густина обірваних зв'язків ≡Si3Si• на вільній поверхні кремнію складає 

8×10
14

 см
-2

. Тут і далі символ (-) позначає нормальний хімічний зв'язок, який 

здійснюється двома електронами, символ (•) - неспарений електрон. Густина 

поверхневих станів на межі кремній/термічний оксид становить близько 10
12

 

см
-2 

[119]. Встановлено, що поверхневими станами на межі Si/SiO2 є 

парамагнітні трьохкоординовані кремнієм атоми кремнію з неспареним 

електроном ≡Si3Si•, так звані Pb центри, що відповідають обірваним зв’язкам 

кремнію. Відпал у водневій атмосфері веде до зменшення густини 

поверхневих станів на межі Si/SiO2 до значень 10
10

 см
-2

 внаслідок насичення 

обірваних зв’язків воднем згідно з реакцією 

≡Si3Si• + Н→≡Si3SiН     (4.1) 

Однак, взаємодія з воднем, зменшуючи густину поверхневих станів, є 

джерелом нестабільності. При високих температурах зв’язки ≡Si3Si• 

руйнуються відповідно до реакції 

≡Si3SiН →≡Si3Si• + Н     (4.2) 

З утворенням поверхневих ≡Si3Si• станів. Заміна водню на дейтерій при 

відпалі веде до встановлення більш стабільних ≡Si3SiD зв’язків. 
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Оптичні властивості термічного оксиду на кремнії досліджувались 

методом еліпсометрії. На довжині хвилі 632,8нм показник заломлення  

товстого (≈100 нм) оксиду становить 1,46 , показник заломлення кремнію 

3,44. Було встановленно , що показник заломлення термічного оксиду 

збільшується зі зменшенням його товщини [119]. На Рис.4.1 представлена 

залежність показника заломлення SiO2 товщиною 32Å на зразку кремнію за 

глибиною, яка отримана методом багатокутової еліпсометрії. Показник 

заломлення зростає від 1,45 на зовнішній поверхні оксида до 1,61 на відстані 

3 нм від межі Si/SiO2.  

 

 

Рис.4.1. Залежність показника заломлення від відстані до межі Si/SiO2 

для плівки оксида товщиною 32Å на кремнії [119] 

 

Збільшення показника заломлення із зменшенням товщини окису 

пояснюється в моделі Грюнзанера-Гонона [120, 121]. Відомо, що різні 
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алотропні модифікації SiO2відрізняються кількістю та густиною замкнених 

кілець Si-O- Si. При цьому показник заломлення SiO2 збільшується із 

зменшенням кількості зв’язків Si-O у кільці. Згідно з моделлю зовнішня 

поверхня окису містить більшу кількість кілець. Внаслідок зменшення 

кількості кілець при наближенні до межі Si/SiO2 показник заломлення 

зростає. 

Будова межі поділу Si/SiO2 вивчалась в [122] методом спектроскопії 

плазмонів. В залежності від хімічного складу енергія плазмона в SiOх 

знаходиться в діапазоні від 17еВ (для Si) до 22еВ (для SiO2). Зменшення 

товщини оксиду супроводжується зменшенням енергії плазмона. Це може 

бути пояснено зменшенням вмісту кисню в SiOх, тобто збагаченням оксиду 

надлишковим кремнієм при наближенні до межі Si/SiO2. 

Будова оксиду з товщиною від 6 до 30Å методом інфрачервоної 

коливної спектроскопії досліджувались в [123]. Авторами отримано ІЧ 

спектри поглинання плівок SiO2 різної товщини. При нормальному падінні в 

спектрах поглинання реєструвалися лише поперечні оптичні фонони, в той 

час як при похилому падінні – поперечні та поздовжні. Зменшення товщини 

окису супроводжувалось червоним зсувом – зменшенням частоти як 

поздовжніх, так і поперечних фононів. Відомо, що таке зміщення максимуму 

ІЧ-поглинання відбувається при збагаченні SiOх кремнієм. Це дозволило 

авторам інтерпретувати отримані результати таким чином, що зменшення 

товщини окисної плівки супроводжується збагаченням оксиду надлишковим 

кремнієм. 

Застосування фотоелектронної спектроскопії з використанням 

синхротронного випромінювання дозволило авторам [121, 124] отримати 

унікальні дані про будову межі Si/SiO2. Фотоелектронні спектри O 1s- та Si 

2p-рівнів окису товщиною 49 та 23Å наведено на Рис.4.2. Розщеплення O 1s- 

та Si 2p-рівнів інтерпретується як наявність в оксиді замкнених зв’язків Si-O 

з різними діедричними кутами.  
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Рис.4.2. Фотоелектронні спектри Si 2p- та O 1s-рівнів в оксиді 

товщиною 49 та 23Å на кремнії [121] 

 

Розрахунки показали, що зменшення діедричного кута від 180 до 90 

веде до збільшення переносу заряду на зв’язку Si-O від 0,4 до 0,6q Рис.4.3.  

 

Рис. 4.3 Залежність переносу заряду на зв’язок Si-O від величини 

діедричного кута Si-O- Si. На верхній шкалі вказано хімічний зсув Si 2p-

рівня. Пунктирна лінія – середня величина діедричного кута в - SiO2 
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Залежність кута Si-O- Si від переносу заряду q була прокалібрована в 

одиницях хімічного зсуву Si 2p- та O 1s-рівнів. Така калібровка дозволяє 

привести у відповідність енергіям Si 2p- та O 1s-рівнів в SiO2 величину 

діедричного кута, а отже, і кількість зв’язків Si-O в кільці. У такому підході 

отримується інформація про будову перехідного шару на межі Si/SiO2. 

Співвідношення інтенсивностей, які спостерігались в експерименті 

відповідають переходу від кілець з шістьма ланками, що характерно для -

кварцу, в окисі товщиною 49Å до чотирьохланкових кілець, які характерні 

для кеатиту. При малих енергіях зв’язку спостерігаються слабкі сигнали, які 

відповідають тетраедрам SiSiO3 та SiSi2O2. 

В структурах з альтернативними діелектриками передбачається 

використовувати оксид товщиною близько 6Å. Саме для такої товщини окису 

в роботі [124] представлені фотоелектронні спектри структури Si/SiO2 на 

кремнії орієнтації(100), які виміряні при збудженні фотоном з енергією 

130еВ з використанням синхротронного випромінювання при двох кутах 

збуджувального випромінювання  Рис.4.4. 

За початок відліку енергії взято положення атомного Si 2p-піка поблизу 

енергії 26,5еВ в підкладинці кремнію (тетраедр SiSi4). Розщеплення цього 

піка зумовлено спін-дублетною взаємодією. Пік Si
4+

 при 23еВ відповідає 

стехіометричному SiO2, тетраедру SiO4. Три піки Si
3+

, Si
2+ 

та Si
1+ 

при 

проміжних енергіях відповідають наявності субокисів SiOх на межі Si/SiO2. 

Це тетраедри SiO3Si, Si2O2Si та Si3OSi відповідно. Описані експерименти з 

впевненістю вказують на наявність надлишкового кремнію в окисі поблизу 

межі Si/SiO2. Це означає, що оксидна плівка збагачена надлишковим 

кремнієм, який може виступати в якості пасток для дірок. Наявність таких 

пасток в оксиді може вести до захоплення дірок, накопиченню додатного 

заряду, зсуву порогової напруги польового транзистора та його подальшої  

деградації. 

 



127 

 
 

 

Рис.4.4. Фотоелектронні спектри Si 2p-атомного рівня в структурі Si/SiO2 з 

товщиною окису 6Å при кутах падіння збуджуючого випромінювання 0 та 

60. Енергія кванта збуджуючого випромінювання 130еВ [124]. 

 

Ще одне підтвердження існування надлишкового кремнія у вигляді 

зв’язків O3≡Si–Si≡O3 (вакансія кисню) та дефектів O3≡Si–Si–Si≡O3 

(дивакансія кисню) в термічному окисі товщиною 14-45Å на кремнії було 

отримано при дослідженні оптичного поглинання з використанням 

сихротронного випромінювання [125].З огляду на те, що поглинання при 

6,5еВ зумовлено дефектом Si–Si–Si, а при 7,6еВ – дефектом Si–Si, було 

встановлено, що концентрація Si–Si дефектів становить 8×10
14

 см
-2

, а 

концентрація Si–Si–Si дефектів 4×10
14

 см
-2

. 

Наразі день більшість досліджень плівок власного окису GaAs 

присвячена вивченню їхнього хімічного складу і, меншою мірою, 
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структурним дослідженням плівок оксиду та їхньому впливу на морфологію 

поверхні. Авторами [126] за результатами експериментів та розрахунків 

фазової діаграми Ga–As–O показано, що в термодинамічній рівновазі з GaAs 

за нормальних умов можуть знаходитись лише Ga2O3 та атомарний As. 

Система As2O3–Ga2O3 на поверхні GaAs вважається термодинамічно 

нестійкою. Вже при кімнатній температурі у відповідності до фазової 

діаграми через ендотермічну реакцію заміщення система повільно прямує до 

стану термодинамічної рівноваги. В результаті, згідно [126]  за нормальних 

умов в повітрі на поверхні GaAs існує тонкий шар власного оксиду, який 

містить переважно Ga2O3 з елементами As2O3 та монослою вільного As. В 

подальшому було встановлено [127], що плівка власного оксиду GaAs 

складається переважно з Ga2O3 та надлишкового шару As на інтерфейсі 

GaAs/ Ga2O3.  

Для дослідження процесу окислення та з’ясування конфігурації зв’язків 

поблизу межі поділу GaAs/Ga2O3 широко застосовується метод фотоемісійної 

спектроскопії. Зазвичай вивчаються високоенергетичні Ga 3d-рівень та As 

3d-рівень з енергіями зв’язку19,0 та 40,8еВ відносно максимума валентної 

зони. При енергії збуджуючого кванта 100еВ досягається найкраща 

поверхнева чутливість. На Рис.4.5 наведені відповідні спектри для чистої та 

окисленої поверхонь GaAs(100). 

Спектр свіжезколотої поверхні порівнюється зі спектром поверхні, яка 

перебувала під тривалою дією молекулярного кисню. При цьому з’являється 

пов’язаний з киснем пік As3d, який зсунутий на 2,9еВ вгору за енергетичною 

шкалою відносно відповідного піку чистої поверхні, що вказує на перенос 

електрона від атому As до сусіднього атому кисню. В той же час, пік Ga3d не 

зсувається, а лише зазнає слабкого уширення. Отриманий результат був 

інтерпретований так, що кисень адсорбується на поверхні GaAs(100) лише у 

вузлах As, якщо ступінь покриття киснем мала. Отриманий результат 

узгоджується з загальновідомою моделлю релаксованої поверхні. Поверхневі 

атоми Ga мають по три електрони, які приймають участь у внутрішніх 
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зв’язках, атоми As по п’ять електронів. Три з них приймають участь у 

внутрішніх зв’язках, а два утворюють неподільну пару в орбіталях обірваних 

зв’язків. Тому при відсутності розривів зовнішніх зв’язків атом кисню буде 

зв’язуватись лише з атомом As. 

 

 

 

Рис. 4.5 Фотоемісійні спектри для поверхонь GaAs(100) [128]  

1–чиста поверхня;2–окислена поверхня 

 

Подальше окислення протікає значно інтенсивніше, що вказує на 

формування тонкого оксидного шару. Другий пік As3d зсувається на 4,5еВ, і 

навіть пік Ga3d зсувається на 1,0еВ. Зсуви обох піків пов’язані з розривом 

внутрішніх зв’язків між поверхнею та атомами кисню в об’ємі. При цьому 

утворюються оксиди галію та миш’яку Ga2O3 та As2O3. Подібна ідентифікація 

базується головним чином на величині зсуву рівнів і не виключена інша 
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інтерпретація. Ці ж зсуви можуть бути викликані окисами іншої стехіометрії, 

такі як GaAsO4 і навіть елементарний As. 

В роботі [117] використовуючи метод сканувальної електронної 

мікроскопії встановлено, що плівка власного окису епітаксійного n-

GaAs(100)  утворена щільно розташованими нанокластерами, які містять 

окиси Ga, As та надлишкового шару As на інтерфейсі Ga2O3/n-GaAs. При 

цьому фрактальна структура поверхні кластерів утворена трьома рівнями 

елементів у формі зерен, причому, тривимірному випадку на одному «зерні» 

можуть розташовуватись близько шести менших за розміром зерен. 

Розглянуто два можливих механізми формування фрактальної структури, які 

визначаються процесами дифузії Ga та As по поверхні кластера відповідно. 

 

4.2. Об’єкти дослідження та схема експерименту 

 

Об’ктами дослідження були зразки напівпровідникових матеріалів, на 

яких присутній природний окислений шар (Рис. 4.6). Серед них: 1) 

монокристалічний кремній (Si), 2) монокристалічний кремній, 

бомбардований іонами азоту, шар залягання яких знаходиться на глибині 63-

77 мкм (Si : N), 3) монокристалічний GaAs (GaAs), 4) шар GaAs товщиною 

3 мкм, осаджений на монокристалічну кремнієву підкладку (GaAs / Si). 

 

Рис. 4.6. Схематична будова зразків  
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Кутові еліпсометричні вимірювання азимута відновленої лінійної 

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

проводились на автоматизованому комплексі [15] за схемою, яка зображена 

на Рис.4.7 Коліматорний об’єктив Кол формує паралельний пучок світла, 

який далі проходить через поляризатор П і падає на зразок оптичного скла 

Зр. Після відбивання від зразка світло проходить через аналізатор А і 

фокусується камерним об’єктивом Кам на чутливу площадку фотоприймача 

ФП (фотодіод). Комплекс функціонувв в режимі еліпсометра з аналізатором, 

що обертається. Довжина хвилі джерела випромінювання λ = 625 нм, 

спектральна напівширина Δλ = 10 нм. Вимірювання проводились при кутах 

падіння θ = 60…80° з кроком 1°. 

 

Рис. 4.7. Схема експерименту. Дж – джерело випромінювання, Кол –

 коліматорний об’єктив, П – поляризатор, Зр – зразок, А – аналізатор, Кам –

 камерний об’єктив, ФП – фотоприймач, БУ – блок управління установкою, 

ПК – персональний комп’ютер.  
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4.3. Визначення характеристик поверхневих оксидних шарів Si і GaAs 

 

Отримані експериментальні залежності еліпсометричних параметрів 

від кута падіння наведені на Рис4.8-11 

а б 

Рис. 4.8. Експериментальні кутові залежності еліпсометричних параметрів 

tg(ψ) та cos(Δ) для зразка монокристалічного кремнію 

 

а б 

Рис. 4.9. Експериментальні кутові залежності еліпсометричних параметрів 

tg(ψ) та cos(Δ) для зразка монокристалічного кремнію бомбардованого 

йонами азоту 
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а б 

Рис. 4.10. Експериментальні кутові залежності еліпсометричних параметрів 

tg(ψ) та cos(Δ) для зразка монокристалічного GaAs 

 

а б 

Рис. 4.11. Експериментальні кутові залежності еліпсометричних параметрів 

tg(ψ) та cos(Δ) для зразка GaAs / Si 

 

Для оптичного профілю оксидних плівок був застосований метод 

розв’язку оберненої задачі еліпсометрії, який детально описаний в 

попередньому розділі. Функціональна залежність діелектричної проникності 

обрана у вигляді  

𝜀(𝑧) =  𝜀1 + (𝜀0 − 𝜀1)𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ),   (4.3) 

де 𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ) задає вигляд її профілю за глибиною.  

1. 𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ) = 0 відповідає напівнескінченному середовищу;  
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2. 𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ) = 1 при 0 < 𝑧 < 𝑑 – одношаровій моделі;  

3. 𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ) = 1 − 𝑧 𝑑⁄  – лінійному профілю;  

4. 𝑓𝑚(𝑧 𝑑⁄ ) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑧 𝑑⁄ ) – експоненційному профілю. Тоді показник 

заломлення знаходимо як 𝑛 = √𝜀. 

На початковому етапі моделювання досліджуваних об’єктів розглянуто 

в наближенні однорідного напівнескінченного середовища. Знайдені оптичні 

параметри n і k наведено в Табл. 4.1. [13] 

 

Таблиця 4.1.  

Одержані в наближенні напівнескінченного середовища оптичні 

параметри n і k зразків 

Зразок n k MSE·10
-6

 

Si 3,827 0,334 7,86 

Si : N 3,845 0,257 5,14 

GaAs 3,735 0,529 3,73 

GaAs / Si 3,770 0,449 7,93 

 

Доволі низьке значення цільової функції (MSE) (Табл. 4.1) свідчить про 

добре узгодження експериментальних і розрахованих кривих 𝑡𝑎𝑛(𝜓) й 

𝑐𝑜𝑠(Δ). Однак, спостерігається значне відхилення одержаних оптичних 

параметрів порівняно з літературними даними (n = 3,885, k = 0,017 для 

кремнію [129] та n = 3,865, k = 0,195 для арсеніду галію [130] при 

λ = 0,625 мкм). Це цілком зрозуміло, адже модель ефективного середовища 

не враховує неоднорідну структуру зразка. 

В наступній одношаровій моделі передбачається  наявність на поверхні 

зразка однорідного оксидного шару. Для кремнію це буде SiO2 (n =1,457), а 

для арсеніду галію – Ga2O3 (n =1,425). Розв’язок оберненої задачі залежить 

лише від одного параметру – товщини шару, значення якого вважали такими, 

що не перевищують 20 нм [13]. Результати розрахунку наведені в Табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2.  

Товщини d оксидних шарів, одержані в наближенні одношарової 

моделі з відомим складом 

Зразок d, нм MSE·10
-4

 

Si 4,67 8,81 

Si : N 3,57 7,16 

GaAs 5,58 1,22 

GaAs / Si 4,13 9,99 

 

Незважаючи на прийнятні значення товщин оксидних шарів, слід 

зауважити, що навіть при підстановці значень показників заломлення 

оксидного шару, відмінних від SiO2 та Ga2O3, алгоритм все одно знаходить 

таку його товщину, при якій цільова функція набуває достатньо малих 

значень. Тому далі відійшли від припущення, що тип оксиду відомий, і 

підбирали його показник заломлення n. Отримані результати зведені в 

Табл. 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Товщини d та показники заломлення n оксидного шару, одержані в 

наближенні одношарової моделі 

Зразок n d, нм MSE·10
-6

 

Si 2,964 5,50 7,48 

Si : N 3,178 5,10 5,03 

GaAs 2,782 5,33 3,45 

GaAs / Si 2,936 7,53 7,43 

 

 Із розрахунків видно, що  MSE зменшується на 2 порядки і стає 

сумірною із результатом моделювання для напівнескінченного середовища. 

Одержані товщини повністю відповідають типовим значенням товщини 

оксидного шару на напівпровідниках [116, 118]. 



136 

Відомо [119], що оксидний шар на поверхні напівпровідника часто має 

неоднорідну структуру. Тому для моделювання було застосовано наступні 

профілі діелектричної проникності за глибиною z: 1) лінійний по z як 

найпростіший; 2) експоненційний в залежності від z. Лінійний профіль є 

добрим наближенням для слабких за глибиною залежностей, для яких при 

розкладі в ряд можна обмежитись лише першими двома членами. 

Експоненційний же узято з припущення про дифузійне походження 

неоднорідного шару.  

Для  зразків кремнію у процесі мінімізації MSE для лінійного профілю 

діелектричної проникності значення початкової та кінцева точки 

вирівнюються, і модель вироджується до випадку однорідного шару, 

розглянутого раніше. Зважаючи на цю особливість розв’язку оберненої 

задачі, було вирішено накласти додаткову умову: початкова точка лінійного 

профілю відповідає показнику заломлення SiO2, в той час як значення другої 

точки профіля варіюється. Фізичний зміст такого припущення полягає в 

тому, що поверхня плівки вважається повністю окисленою, в той час, як при 

зануренні вглиб шару вміст фази SiO2 зменшується, а Si – зростає. 

Розраховані результати наведені в Табл. 4.4. 

Табл. 4.4.  

Межі зміни n0, n1 показника заломлення і товщина d шару SiO2, 

одержані в наближенні лінійного профілю його діелектричної проникності 

Зразок n0 n1 d, нм MSE·10
-4

 

Si 1,457 4,040 6,63 2,37 

Si : N 1,457 4,076 5,19 3,04 

 

Вважаючи, що бомбардування іонами азоту не змінює товщину шару 

SiO2 на кремнії, оскільки глибина їх залягання складає 63-77 мкм і перевищує 

товщину скін-шару у видимій області, величину показника заломлення 

кремнієвої підкладки було уточнено. Для цього товщина оксидного шару 

була зафіксована із значенням, яке складало величину, що була одержана для 
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небомбардованого зразка. Завдяки варіюванню параметрів підкладки 

отримано величини n = 3,869, k = 0 при MSE = 9,25·10
-5

. Ці результати були 

використані для повторного пошуку лінійного профілю з фіксованою 

початковою точкою значенням n0 = 1,457. Одержано параметри, зазначені в 

Табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5.  

Межі зміни показників заломлення n0, n1 і товщини d шару SiO2, 

одержані в наближенні лінійного профілю його діелектричної проникності з 

уточненими параметрами підкладки 

Зразок n0 n1 d, нм MSE·10
-6

 

Si 1,457 4,231 6,15 4,99 

Si : N 1,457 3,132 3,53 4,99 

 

З порівняння значень з Таблиць 4.4 і 4.5, видно, що кінцевий показник 

заломлення дещо змінився, товщини зменшились, а MSE спало на 2 порядки. 

При застосуванні експоненційного профілю діелектричної проникності 

варіації піддавався параметр товщини оксидного шару d у межах від 0 до 

20 нм. Початкове значення показника заломлення обиралось рівним 

n0 =1,457, що відповідає показнику заломлення SiO2. При зануренні в товщу 

зразка показник заломлення асимптотично наближається до значення, яке 

відповідає масивному кремнію. При цьому в проведених розрахунках був 

врахований показник поглинання підкладки, в той час як для оксидної плівки 

ним було знехтувано. Результати обчислень товщини оксидного шару 

наведені в Табл. 4.6. За ефективну товщину оксидного шару d вважали таку 

глибину z, при якій показник експоненти набуває значення -1 (див. формулу 

відповідної моделі). 
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Таблиця 4.6.  

Параметри товщини d, одержані в наближення експоненційного 

профілю діелектричної проникності 

Зразок d, нм MSE·10
-4

 

Si : N 1,93 7,46 

GaAs 7,13 1,16 

GaAs / Si 6,78 1,22 

 

Не дивлячись на те, що межі для варіації товщини d були досить 

широкі, результати моделювання надають значення товщини, які складають 

одиниці нанометрів, що добре узгоджується з товщинами відповідних 

оксидних шарів, взятими з літератури [116, 118].  

Відповідні експоненційним профілям діелектричної проникності 

графіки показника заломлення  n z  представлені на Рис. 4.12. 

 

 
 

а б 

 

Рис. 4.12. Профілі показника заломлення для зразків Si with N (а) та GaAs 

on Si (б), одержані за експоненційною моделлю діелектричної проникності 
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4.4. Висновки до Розділу 4  

 

Модель напівнескінченного середовища дає добре узгодження 

експериментальних та розрахованих залежностей еліпсометричних 

параметрів 𝑡𝑔(𝜓) й 𝑐𝑜𝑠(Δ) для напівпровідників Si та GaAs, що мають 

природний оксидний шар на поверхні з ефективними показниками 

заломлення близько 3,82 для зразків Si, а також 3,73 для зразків GaAs. Однак, 

така модель не враховує реальну морфологічну структуру поверхневого 

шару, а натомість представляє його усереднено, у вигляді ефективного 

середовища.  

Одношарова модель та модель лінійної залежності діелектричної 

проникності за глибиною z краще описують в межах скін-шару оптичний 

відгук поверхневої структури таких зразків за умови певного уточнення 

значення показника заломлення оксидного шару чи самої підкладки. 

Модель експоненційного профілю діелектричної проникності за 

глибиною z, як і інші розглянуті моделі, надає значення товщини оксидного 

шару порядку 5нм , що добре узгоджуються з типовим їх значенням, відомим 

з літератури. Однак, згідно з вибраним нами критерієм мінімізації функції 

нев’язки MSE, дана модель є менш придатною щодо опису змін оптичного 

відгуку в межах поверхневого перехідного шару з оксидами зазначених 

напівпровідникових матеріалів. 

Типові значення середньо-квадратичного відхилення, між виміряними 

та розрахованими кутовими залежностями еліпсометричних   параметрів   ψ 

та Δ, набувають величини порядку 10
-4

 та 10
-6

 в залежності від застосованої 

моделі оптичного профілю. 
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Розділ 5 

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ОКСИДНОЇ ПЛІВКИ НА 

ПОВЕРХНІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ 

 

Створення наноструктурованих середовищ на сьогоднішній день стає 

одним з основних способів створення нових матеріалів з наперед заданими 

оптичними, електронними та структурними властивостями. Ці властивості 

визначаються як розміром, формою та впорядкованістю складових 

наночастинок, так і їхніми факторами заповнення. 

Поруваті напівпровідники та діелектрики, які утворюються шляхом 

видалення частини речовини з об’єму, займають особливе положення. При 

цьому виникають пори та залишкові нанокристали, що мають розміри від 

одиниць до сотень нанометрів, а фізичні властивості отриманих структур 

зазвичай радикально відрізняються від властивостей вихідної речовини. До 

основних причин такої зміни можна віднести три чинники: 

 Квантово-розмірні ефекти для нанооб’єктів з розмірами меншими за 

дебройлевську довжину хвилі електрону 

 Суттєве збільшення після утворення пор площі поверхні та викликані цим 

поверхневі ефекти, які полягають в появі нових фононних та електронних 

поверхневих станів 

 Виникнення в поруватому середовищі локальних полів, які визначаються 

структурою та морфологією нанооб’єктів 

Перспективність напівпровідників як об’єктів для дослідження 

фізичних явищ в наноструктурах та створення нових середовищ фотоніки 

зумовлюється відносною простотою методики їх отримання та здатністю 

керувати їхніми властивостями шляхом зміни режиму формування. Такою 

методикою стало електрохімічне травлення твердих тіл, перевагами якої є 

швидкість та контрольованість процесу формування, а також її відносно 

невисока вартість. Іншими можливими методами формуання поруватих 

структур є літографічні. 
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Для одержання поруватого кремнію застосовують електрохімічне 

травлення монокристалічного кремнію в спеціально підібраному електроліті 

на основі водного розчину плавикової кислоти. В результаті електрохімічних 

реакцій, що протікають у товщі кремнію, поблизу його поверхні утворюється 

область із розгалуженою системою пор, орієнтованих переважно вздовж 

напрямку струму і найчастіше перпендикулярно поверхні зразка. В 

залежності від технологічних умов виготовлення товщина цієї області 

становить кілька мікрометрів [131-133]. Після припинення протікання струму 

та винесення зразка на повітря в утвореному шарі поруватого кремнію 

відбувається затухання хімічних реакцій, супроводжуване взаємодією із 

атмосферним киснем і парами води. Внаслідок цього на поверхні поруватого 

кремнію через кілька місяців зберігання на повітрі утворюється тонка плівка 

товщиною до двох сотень нанометрів, яка може містити залишки пор 

(кремнієвий каркас), частково чи повністю заповнених продуктами реакцій, 

здебільшого оксидів кремнію різного складу. Існують спектроеліпсометричні 

дані, які свідчать, що ця плівка не є однорідною по товщині [134], а можливо, 

складається із двох компонентів [135]. Спектроеліпсометричні виміри [131-

133] свідчать про складну, кількашарову будову поруватого кремнію, але 

залишається нез’ясованим питання, якого об’єкту ці дані стосуються – 

приповерхневого шару чи нарослої плівки. Дослідження будови цієї плівки 

та визначення її оптичних характеристик із застосуванням найбільш 

загальної моделі, що включає неоднорідність об’єкта дослідження по глибині 

є важливою задачею. Дослідження поруватого кремнію актуальні з погляду 

його застосування для створення сенсорів, поляризаційних елементів та в 

медико-біологічній сфері [136]. 

 

5.1. Структура та оптичні властивості поруватого кремнію  

 

Типова схема обладнання, яке використовується для електрохімічного 

травлення напівпровідників наведена на Рис.5.1 
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Рис. 5.1. Схема устаткування для електрохімічного формування поруватого 

кремнію 

 

Анодом слугує пластина напівпровідника, катодом — розміщена в 

електроліті дротина. В процесі анодного травлення дірки, які знаходяться в 

напівпровіднику під дією електричного поля прямують до його поверхні. 

Внаслідок неоднорідності в розташуванні дірок на поверхні кристала виникає 

мережа пор, які ростуть всередину зразка. Як результат, на однорідній 

спочатку поверхні монокристала відбувається розпад фронту електрохімічної 

реакції на велику кількість ізольованих мікрообластей з подальшим їх ростом 

вглиб зразка. 

Необхідною умовою початку пороутворення є перевищення деякої 

порогової величини напруги, яка подається на електрохімічну комірку. При 

незначному перевищенні порогового значення на поверхні кристала 
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відбувається повільне збільшення кількості зародків пор. Як правило, нові 

пори концентруються навколо окремих великих пор, які пов’язані з виходами 

на поверхню таких протяжних кристалічних дефектів, як дислокації та 

мікротріщини. Нерідко кристалічна симетрія поверхні визначає морфологію 

поруватого шару. При суттєвому перевищенні напруги зміщення відносно 

порогової, густина вхідних отворів пор не змінюється, а сам процес 

травлення протікає виключно в об’ємі кристалу. 

Отриманий в 1956 році [137] поруватий кремній та його окис викликав 

цікавість завдяки своїм ізолюючим та антивідбивним властивостям [138-140]. 

Справжній прорив відбувся, коли Л.Кенем пов’язав фотолюмінесценцію 

поруватого кремнію з квантово-розмірним ефектом в нанокристалах кремнію 

[141]. Починаючи з цього часу оптичні властивості поруватого кремнію 

стають об’єктом численних досліджень. 

Формування шару поруватого кремнію відбувається при анодному 

електрохімічному травленні пластини монокристалічного кремнію з 

використанням в якості електролітів або концентрованої плавикової кислоти 

(HF), або її водно-спиртових сумішей. Можливий варіант отримання 

поруватого кремнію шляхом хімічного травлення. Для цього в склад розчину 

разом з HF вводиться сильний окислювач, наприклад KNO2 або HNO3. В 

порівнянні з поруватим кремнієм, який формується електрохімічним методом 

цей шар має обмежену товщину від 100нм до одиниць мікрона. 

При елктрохімічному травленні на поверхні монокристалічного 

кремнію відбуваються наступні реакції [140]: 

 утворення біфториду кремнія 

2 22 2Si HF e SiF H         (5.1) 

 хімічне відновлення кремнію з біфториду кремнію 

2 4

4 2 6

2 ,

2

SiF Si SiF

SiF HF H SiF

 

 
     (5.2) 
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 хімічне окислення біфториду кремнію до двоокису кремнію та його 

розчинення в плавиковій кислоті 

6 2 2 2

2 4 2

4 2 6

2 2 ,

4 2 ,

2

SiF H O SiO HF H

SiO HF SiF H O

SiF HF H SiF

    

  

 

    (5.3) 

В залежності від умов обробки буде переважати одна з двох реакцій 

(5.2) або (5.3). В свою чергу це веде або до утворення шару поруватого 

кремнію (5.1,2), або до електрополірування поверхні монокристалічного 

кремнію (5.1,3). Електрополірування відбувається при перевищенні в зоні 

реакції деякого критичного значення густини струму. При цьому в зоні 

реакції виникає дефіцит йонів F
-
 та рівновага зміщується в бік реакції (5.3), в 

результаті утворюється плівка SiOx, яка легко розчинюється в плавиковій 

кислоті. Утворення поруватого кремнію зумовлюється двома чинниками: 

переміщенням йонів фтору в зону реакції з утворенням SiF та наявністю 

дірок в приповерхневому шарі кремнієвого аноду. Перший чинник 

пов’язаний з режимом електрохімічної обробки та властивостями 

електроліта. Другий зумовлює суттєву відміну в процесах травлення кремнію 

на підкладинках p- та n- типів внаслідок різної концентрації дірок. В той час, 

як для підкладинок p- типу найважливішим є транспортування йонів фтору, 

для кремнію n- типу цього виявляється недостатньо, оскільки виникає 

потреба у зовнішньому факторі, який би стимулював генерацію дірок. 

Такими факторами можуть бути опромінення, нагрівання та ударна іонізація. 

Слід зазначити, що процес пороутворення на підкладинці n- типу проходить 

інтенсивніше при збільшенні ступеня легування донорними домішками та 

при наявності в ній структурних дефектів. 

Ілюстрація згаданих процесів наведена на Рис.5.2. При досягненні 

діркою поверхні кремнію може відбутися руйнування зв’язку Si–H з 

утворенням зв’язку Si–F(1). Внаслідок поляризації зв’язку Si–F інший йон 

фтору може утворити зв’язок з атомом кремнію, при цьому утворюється 

молекула водню та один електрон емітується в електрод (2). Поляризація, яка 
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наводиться групами Si–F, зменшує густину електронної хмари зв’язку Si–Si, 

після чого ці послаблені зв’язки можуть бути зруйновані HF або H2O(4,5). В 

результаті атоми кремнію на поверхні залишаються зв’язаними з атомами 

водню (5). 

 

Рис. 5.2. Механізм розчинення кремнію [143] 

 

Немонотонна залежність вольт-амперної характеристики кремній–

електроліт зображена на Рис.5.3. При малих напругах, на ділянці 1, коли 

відбувається утворення шару поруватого кремнію залежність має близький 

до експоненційного вигляд. Ділянка 2 є перехідною між областями 

пороутворення та електрополірування поверхні кремнію. При збільшенні 

напруги на ділянці 3 відбувається електрополірування кремнію. 

Особливість формування пор може бути зумовлена наявністю 

декількох одночасно діючих механізмів. По-перше, вона пов’язувалась з 

дифузією носіїв заряду як від, так і до поверхні кремнію[144]. По-друге, вона 

може визначатись великим питомим електричним опором поруватого 

кремнію [145]. Цьому великому опору відповідає низька концентрація 
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вільних носіїв заряду в залишках кремнію, що обумовлено перекриттям 

відповідних збіднених областей в процесі травлення, як результат – струм 

направлений в області пороутворення. Пояснення формування поруватого 

кремнію в рамках квантово-розмірної моделі [143] предбачає збільшенняв 

процесі анодування забороненої зони в створюваному матеріалі, що 

викликано обмеженням рухливості носіїв заряду в областях знаходження 

залишків монокристалічного кремнію. Не останню роль в процесі утворення 

поруватого шару відіграють механічні напруги в кремнії та наявність в ньому 

дефектів [146]. Рух продуктів реакції та газових бульбашок в напрямку від 

дна пори та зустрічний потік електроліту створюють значний 

гідродинамічний тиск всередині поруватого шару, який може сягати 

значення 80МПа. Значні напруги створюються як в перпендикулярному, так і 

в дотичному до поверхні кремнію напрямках. Ці напруги стимулюють 

утворення мікродефектів на дні пор і можуть стати зародками для їхнього 

подальшого росту. 

 

Рис. 5.3. Вольт-амперна характеристика ситеми p-Si/електроліт [140] 
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Морфологія шару поруватого кремнію, яка визначає розмір, 

концентрацію та ступінь впорядкованості пор визначається густиною струму 

травлення, типом електроліту, типом легування та концентрацією домішок в 

пластині монокристалічного кремнію. Зазвичай, зменшення концентрації 

плавикової кислоти в електроліті веде до збільшення пористості [140], а 

швидкість росту поруватого шару зростає із збільшенням густини струму 

травлення. 

Як правило, при формуванні поруватого кремнію застосовують густини 

струмів до 300мА/см
2
. При цьому товщини отриманих плівок складають від 

одиниць до сотень мікронів. Та особливість, що при збільшенні густини 

струму процес травлення переходить з режиму формування пор в режим 

електрополірування використовується для приготування вільних, не 

зв’язаних з кремнієвою підкладинкою плівок поруватого кремнію. Для їх 

отримання протягом долі секунди здійснюється травлення зі значно більшою 

густиною струму близько 500 мА/см
2
. 

В процесі електрохімічного травлення зростання поруватого шару 

відбувається переважно в напрямку (100) [144]. Швидкість травлення суттєво 

залежить від кристалографічного напрямку. Для осей (100), (110), та(111) ці 

швидкості співвідносяться як 15:10:1. Особливо чітко цю анізотропію можна 

спостерігати для шарів на підкладинках з сильнолегованого кремнію p-типу 

провідності p
++

-Si або для кремнію електронного типу провідності n-Si. В 

шарах поруватого кремнію, які отримані на слабко легованому кремнії p-

типу p
-
-Si пороутворення відбувається більш невпорядковано. Згідно 

результатів електронної та рентгенівської дифракції при формуванні пор 

ближній порядок в розташуванні атомів кремнію не порушується, тобто шари 

поруватого кремнію зберігають кристалічну структуру підкладки [147, 148]. 

Значна площа поверхні поруватого кремнію (до 800м
2
/г) впливає на 

його оптичні властивості, особливо в інфрачервоному діапазоні. Формування 

поруватого кремнію відбувається розрив хімічних зв’язків Si–Si та 

приєднання до них атомів водню. Це зумовлює появу в спектрах ІЧ 
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пропускання ліній, які відповідають коливанням груп Si–Hx. В тільки но 

вирощеному шарі поруватого кремнію (Рис.5.4) реєструються переважно 

групи Si–Hx з характерними частотами в діапазонах:  2060-2190см
-1

 (моди 

стискання-розтягу), 910 см
-1 

(«ножицеві» моди) та 620-680см
-1

 (моди вигину). 

З останньою смугою співпадає також смуга поглинання монокристалічного 

кремнію.  

 

Рис. 5.4. Спектри ІЧ пропускання для вільної плівки поруватого кремнію, яка 

була сформована на кремнії з орієнтацією поверхні (100) та плівки 

окисленого поруватого кремнію, яка отримана при окисленні першої при 

температурі 950С [149] 

 

Незначна кількість Si–O зв’язків (1060-1120 см
-1

) та Si–C зв’язків 

(3000-3200 см
-1

) в досліджуваних зразках характеризує високу ступінь їх 

пасивації воднем. Його десорбція з поверхні поруватого кремнію 

починається при температурі 350T C  . При достатньо довгому зберіганні 

зразків на повітрі відбувається поступова заміна Si–Hx зв’язків на Si–Оx.  
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Після термічної обробки відбувається зміна складу плівеи поруватого 

кремнію, про що свідчать спектри ІЧ пропускання (Рис.5.4). Видно, що в 

спектрі зникають смуги, які пов’язані з Si–H коливаннями, а також смуга 

620-680см
-1 

, яка пов’язана з Si– Si коливаннями. Смуга 1075см
-1

, за яку 

відповідають валентні Si–О коливання, після прогріву зразка суттєво 

розширюється (960-1280см
-1

). Останнє свідчить про те, що в зразках 

окисленого поруватого кремнію присутні як з’єднання SiО, так і SiО2 [150]. 

 

5.2. Об’єкт та методика проведення дослідження  

 

Нами досліджено зразок поруватого кремнію у вигляді пластини 

товщиною близько 1 мм, одержаний електрохімічним травленням 

монокристалічного кремнію р-типу протягом 3 хвилин при густині струму 

10 мА/см
2
 в електроліті HF + ацетон у співвідношенні об’ємних долей 2:1. 

Зразок зберігався в лабораторії при кімнатній температурі, контактуючи з 

навколишнім повітрям протягом кількох років після виготовлення. На зразку 

візуально спостерігалася яскрава інтерференційна картина у вигляді кількох 

різноколірних смуг (Рис. 5.5), яка свідчила про існування на поверхні власне 

поруватого кремнію тонкої плівки із геометрично плоскими межами. 

 

Рис. 5.5. Зразок поруватого кремнію 
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За допомогою автоматизованого гоніополяриметричного комплексу 

[15] методом обертового аналізатора виконано кутові еліпсометричні 

вимірювання, з яких були знайдені еліпсометричні параметри відбитого 

світла:  – різницю фаз між р- і s- компонентами електричного вектора 

світлової хвилі і  – арктангенс відношення коефіцієнтів відбивання в р- і s- 

площинах зразка. Довжина хвилі джерела випромінювання становила 

625 нм при спектральній напівширині  10 нм, кути падіння змінювалися 

в діапазоні  40°…80° з кроком у 2,5°, а точка зондування показана на 

Рис. 5.5. 

 

5.3. Колірні характеристики поруватого кремнію вкритого оксидною 

плівкою 

 

Зважаючи на те, що досліджуваний зразок має яскраво виражену 

інтерференційну картину на поверхні (див. Рис. 5.5), з метою додаткової 

оцінки адекватності застосованих теоретичних моделей та результатів 

розрахунків доцільно залучити методи колориметрії. Тому, в подальшому, 

для кожного розв’язку шляхом варіювання довжини хвилі λ, що входить до 

теоретичної моделі, розрахувався спектр відбивання світла при нормальному 

падінні  R . Типовий вигляд такого спектру наведено на Рис. 5.6. Маючи 

 R , стандартним чином були розраховані координати колірності зразка в 

системі xyY  [151]: 

X
x

X Y Z

Y
y

X Y Z


 


 

    (5.4) 
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X k S R x d

Y k S R y d

Z k S R z d

   

   

   













   (5.5) 

 

де  S  – спектральний розподіл потужності випромінювання стандартного 

освітлювача (для денного світла це освітлювач D65),  x ,  y  та  z  – 

функції змішування кольорів, k – константа нормування. Інтегрування 

проводиться по всій видимій області спектра. 

Ці координати порівняли з одержаними фотографічним методом в 

області зондування ( x 0,272, y 0,313). Критерієм відповідності обрали 

відстань 
*

LabE  у рівноконтрастному колірному просторі L*a*b* [151], яка 

показує, наскільки два кольори є близькими один до одного. Щоб її 

визначити, потрібно перейти до відповідної системи координат, тоді  
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де , ,n n nX Y Z  – координати кольору білого колірного стимулу, значення 

яких для випромінювання 
65D  становлять 95.049, 100 та 108.891 відповідно. 

Вважається, що ледь помітна різниця між кольорами [29], яка визначається 

колірним порогом, може бути зареєстрована при * 2.3LabE  . 

 

Рис. 5.6 Спектр відбивання  R  поруватого кремнію, розрахований згідно з 

теоретичною моделлю  

 

Зазначені колориметричні величини, такі як координати колірності 

зразка x, y та їх відмінність від спостережуваного кольору в просторі L*a*b*. 

внесені до таблиць, які наведені нижче. Всі обчислені колірні величини 

відповідають спостережуваному візуально блакитному кольору зразка в 

області зондування. Цей факт однозначно підтверджує адекватність 

теоретичних моделей, які були застосовані для моделювання зразка 

поруватого кремнію, а саме, що двошарова однорідна модель доволі точно 

описує оптичні властивості зразка поруватого кремнію (загальноприйнятий 

поріг колірного розрізнення складає 4).  
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5.4. Визначення характеристик поверхневого оксидного шару 

поруватого кремнію шляхом розв’язання оберненої задачі еліпсометрії  

 

Знаходження характеристик відбивної системи за виміряними 

значеннями еліпсометричних параметрів відбувалось шляхом розв’язання 

оберненої задачі еліпсометрії. Цю задачу виконувала автоматизована 

програма, в основі якої лежить еліпсометрична функція, записана для великої 

кількості шарів. Окисний шар та сам зразок поруватого кремнію 

представлено сукупністю тонких плоскопаралельних шарів на підкладинці, 

кожен із яких характеризується комплексним показником заломлення 

jjj iknN   та має однакову товщину d .  

До такої моделі застосовано матричний метод розрахунку проходження 

світла (відбивання й пропускання), заснований на електромагнітній теорії 

випромінювання [105]. Однією з його переваг є врахування інтерференційних 

явищ в багатошаровій системі. При цьому розраховують відбиті від такої 

системи хвилі 
)(

0

rE   для випадків p- та s-поляризації, користуючись 

співвідношеннями Френеля для коефіцієнтів відбивання між шарами. Маючи 

вирази для цих хвиль, легко одержати еліпсометричні параметри tan  і 

cos : 
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  – відношення амплітуд компонент відбитої хвилі, 

 
  































s

r

p

r

E

E
)(

0

)(

0
argcoscos   – косинус зсуву фаз між ними. 

Таким чином, одержуємо теоретично розраховані залежності tan  та 

cos  від кута падіння  , які порівнюються з експериментально виміряними. 

Критерієм якості збігу відповідних залежностей є функція середнього 

квадратичного відхилення між ними MSE: 
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де M – кількість експериментальних точок (кутів падіння). Варіюючи 

параметри шарів моделі так, щоб MSE набувала якомога менших значень, 

були отримані оптичні характеристики зразка. Для практичної реалізації 

зазначеного алгоритма була створена програма у середовищі LabVIEW, яка 

мінімізує MSE як функцію багатьох змінних. Крім найпростіших 

теоретичних моделей, таких як напівнескінченного середовища, одно- та 

двошарова моделі, можливо застосувати й більш складні оптичні профілі. 

Для цього у програмі кількість шарів моделі береться рівною 500. Природно, 

що з такою величезною кількістю параметрів задача не може бути коректно 

розв’язана, тому показники заломлення усіх шарів пов’язуються між собою 

заданою функціональною залежністю, яка описує певний тип оптичного 

профілю. 

В першу чергу для опису досліджуваного зразка було застосовано 

однорідну двошарову модель. Вважалось, що на поверхні кремнію 

знаходиться однорідний шар поруватого кремнію, а зверху – іще один 

однорідний окислений шар (Рис. 5.7 a). Інтервали зміни показника 

заломлення окисленого верхнього шару при моделюванні приймали 1n

1,0…2,0, товщини – 1d 1…400 нм. Для поруватого кремнію (середній шар) 

границі відповідно були 2n 1,6…3,9, 2d 1…4 мкм.  Показник заломлення 

підкладки не варіювали  і вважали рівним 3n 3,897, що відповідає 

монокристалічному кремнію. Показниками поглинання ( 3 0,03 для 

монокристалічного кремнію) нехтували, наближено приймаючи їх рівними 

нулю. 

Враховуючи складний рельєф цільової функції MSE, яка може мати 

багато локальних мінімумів, для пошуку глобального мінімуму було 

застосовано вже згаданий метод диференційної еволюції [152], перевагами 

якого є простота реалізації і невелика кількість керуючих параметрів. 

Стартову точку для алгоритму обирали випадковим чином у заданих межах, 

а процедуру мінімізації MSE повторювали багато разів. У результаті 
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одержали 20 наборів близьких між собою розв’язків (товщини jd  та 

показники заломлення jn  шарів). Їх відсортували за значенням функції MSE і 

вибрали 10 найкращих, а решту відкинули (див. Табл. 5.1). 

 

а) б) в) 

Рис. 5.7 Двошарові моделі оптичного профілю зразка: a) – з однорідними 

шарами, б), в) – з лінійною зміною показника заломлення. 

 

Таблиця 5.1.  

Товщини d , показники заломлення n  першого та другого шарів і колірні 

параметри x, y, 
*

abE  , одержані в рамках однорідної моделі a) двох шарів. 

№ 

розв’язку 

1d , нм 1n  2d , нм 2n  MSE, 

× 10
-3

 

x y *

abE  

1 146,3 1,507 2157,0 3,531 4,84 0,266 0,298 6,0 

2 148,1 1,496 1994,8 3,495 4,85 0,267 0,299 5,6 

3 149,1 1,489 1913,8 3,475 4,88 0,268 0,300 5,2 

4 144,7 1,517 2319,3 3,561 4,89 0,265 0,297 6,2 

5 144,1 1,521 2400,4 3,574 4,93 0,264 0,297 6,4 

6 143,4 1,525 2481,6 3,587 4,98 0,264 0,296 6,5 

7 142,8 1,529 2562,6 3,599 5,03 0,264 0,296 6,7 

8 142,3 1,533 2643,8 3,610 5,10 0,263 0,296 6,8 

9 152,8 1,467 1670,9 3,403 5,12 0,270 0,302 4,8 

10 139,9 1,548 3049,3 3,657 5,50 0,262 0,294 7,3 
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Час травлення зразка визначає загальну глибину пор. Сума одержаних 

товщин  21 dd 2,5 мкм добре узгоджується з літературними даними для 

зразків, одержаних протягом приблизно 3 хвилин травлення [131-133]. 

Однак, більш імовірно, що структура шарів може неоднорідна. Ця 

гіпотеза потребує окремої перевірки. Як було відзначено вище, для 

одержання коректного розв’язку оберненої еліпсометричної задачі 

очікуваний оптичний профіль зразка потрібно описати певною функцією. 

Припустимо, що верхній шар системи однорідний і зафіксуємо його 

параметри n і d, скориставшись значеннями, одержаними на попередньому 

етапі моделювання для одного із розв’язків. Проміжний же шар вважатимемо 

неоднорідним, тобто таким, що має певний розподіл показника заломлення n 

за глибиною. Для моделювання цієї неоднорідності був обраний в якості  

найпростішого лінійний профіль (Рис. 5.7, б, показник заломлення 

змінюється від 21n  до 22n ).  

Таблиця 5.2.  

Товщина 2d та межі зміни показника заломлення 21n , 22n   проміжного 

шару  поруватого кремнію, одержані в наближенні лінійного профілю б) 

показника заломлення. 

№ розв’язку 
2d , нм 21n  22n  MSE, × 10

-3
 

1 2427,9 3,535 3,536 5,09 

2 2727,0 3,505 3,506 6,45 

3 2466,6 3,483 3,484 5,79 

4 2048,7 3,558 3,558 4,98 

5 2221,2 3,572 3,572 4,92 

6 2482,3 3,586 3,586 4,98 

7 2206,0 3,596 3,596 5,05 

8 3264,6 3,615 3,615 6,20 

9 2141,1 3,412 3,413 5,75 

10 3050,5 3,655 3,656 5,50 
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В подальшому для кожного з 10 відібраних раніше розв’язків із 

застосуванням того ж алгоритму розв’язку оберненої задачі були визначені 

оптимальні параметри середнього шару. Одержані результати зведені в 

Табл. 5.2. 

Аналіз одержаних параметрів шарів і значення середнього 

квадратичного відхилення MSE за результатами однорідної моделі, вказує на 

дві особливості. Перша – при моделі неоднорідного проміжного шару маємо 

більшу товщину 
2d  в середньому на 10%, аніж для моделі однорідного шару, 

і на стільки ж вище значення MSE. Друга – лінійний розподіл виходить дуже 

пологим, тож модель фактично вироджується до випадку однорідного шару. 

Звідси можемо зробити висновок про ймовірну однорідність показника 

заломлення 
2n  проміжного шару за глибиною. 

 

Таблиця 5.3.  

Товщини d , показники заломлення n  першого та другого шарів і 

характеристики колірності x, y, *

abE  , одержані в рамках лінійної моделі в) 

зовнішнього шару (плівки). 

№ 

розв’язку 
1d , нм 11n  12n  MSE, 

× 10
-3 

x y *

abE  

1 149,8 1,464 1,550 4,67 0,268 0,301 4,8 

2 151,5 1,455 1,537 4,68 0,269 0,302 4,5 

3 152,6 1,449 1,530 4,71 0,270 0,303 4,2 

4 148,3 1,472 1,562 4,71 0,267 0,300 5,1 

5 147,7 1,475 1,568 4,75 0,267 0,300 5,2 

6 147,2 1,477 1,574 4,78 0,266 0,300 5,3 

7 146,6 1,480 1,579 4,84 0,266 0,299 5,4 

8 146,2 1,481 1,585 4,89 0,266 0,299 5,5 

9 156,5 1,427 1,507 4,93 0,272 0,305 3,8 

10 144,4 1,487 1,610 5,22 0,264 0,298 5,9 
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На наступному етапі припускали, що неоднорідним є верхній шар 

(Рис. 5.7, в): його показник заломлення змінюється лінійно від 
11n  до 

12n . 

Зафіксуємо параметри середнього шару згідно з результатами однорідної 

моделі і виконаємо знову аналогічні розрахунки для тих 10 розв’язків. 

Одержані результати зведено в Табл. 5.3. 

Ця таблиця демонструє залежність показника заломлення верхнього 

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

12n   1,56. 

Товщина оксидного шару в неоднорідній і однорідній моделях виходить 

приблизно така сама (з точністю до 2%), а MSE зменшується приблизно на 

4%. 

Наостанок верхній окислений шар у теоретичній моделі був розбитий 

на два однорідних шари (тришарова модель г). Перший із них, очевидно, міг 

би описати можливий результат взаємодії залишків продуктів реакції при їх 

контактуванні з атмосферним повітрям. Параметри шару неокисленого 

поруватого кремнію були зафіксовані (Табл. 5.1). На цей раз розрахунки 

виконували лише для перших 5 розв’язків, результати зведено в Табл. 5.4. 

 

 

Таблиця 5.4.  

Товщини d , показники заломлення n  і характеристики колірності x, y, 

*

abE  окисленої плівки, одержані в рамках тришарової моделі г). 

№ 

розв’язку 

0d , нм 0n  1d , нм 1n  MSE, 

× 10
-3

 

x y *

abE  

1 128,5 1,505 19,1 1,674 4,28 0,267 0,300 5,4 

2 130,1 1,493 19,3 1,653 4,31 0,268 0,301 5,1 

3 131,0 1,487 19,4 1,642 4,34 0,269 0,302 4,7 

4 127,0 1,514 19,2 1,693 4,30 0,266 0,299 5,6 

5 126,2 1,518 19,3 1,702 4,31 0,265 0,298 5,8 
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Видно, що зовнішній шар плівки має більшу товщину 
0d , аніж її 

внутрішній шар 
1d , а їх сума збігається з раніше одержаними товщинами 

окисленого шару 
1d  із точністю 1%. Відповідні середні показники 

заломлення складають: 0n 1,50, 1n 1,67. MSE зменшилось на 9% порівняно 

з попередньою моделлю, однак, *

abE  зросло на 12%. В цілому можна 

сказати, що така розширена тришарова модель найкраще описує, порівняно з 

попередніми моделями, еліпсометричні результати вимірювань зразка. 

  

Рис. 5.8. Експериментальні (точки) та теоретичні (лінії) залежності величин 

tan  та cos  від кута падіння  , розраховані для розв’язку №1 згідно з 

теоретичними моделями a) та в) 

 

  

Рис. 5.9. Експериментальні (точки) та теоретичні (лінії) залежності величин 

tan  та cos  від кута падіння  , розраховані для розв’язку №1 згідно з 

теоретичними моделями в) та г) 
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Наочною ілюстрацією справедливості застосованого теоретичного 

підходу є вигляд суміщуваних при мінімізації MSE експериментальних та 

розрахованих еліпсометричних функцій. Відповідні графіки цих функцій для 

розв’язку №1 наведено на Рис. 5.8 і 5.9. 

Описаний підхід може бути застосований не лише до поруватого 

кремнію, а й до різноманітних діелектричних, напівпровідникових чи 

металевих матеріалів, які мають неоднорідну приповерхневу область 

(наприклад, оптичного скла [17]). Для провідних середовищ не можна 

нехтувати уявною частиною показника заломлення, що входить до 

теоретичної моделі. Метод дозволяє порівнювати адекватність декількох 

наперед заданих моделей оптичного профілю і визначати серед них 

найкращу. Та все ж конкретний вигляд цих моделей потрібно обирати, 

виходячи із технологічних особливостей формування структури 

досліджуваного об’єкта. 

 

5.5. Висновки до Розділу 5 

 

Поверхнева область реального поруватого кремнію має складну 

структуру. В ній слід розглядати власне, шар самого поруватого кремнію на 

підкладинці із монокристалічного кремнію і верхню окислену його частину. 

Верхня частина (плівка) є результатом взаємодії продуктів 

електрохімічних реакцій із атмосферним повітрям, в той час як внутрішня – 

це власне поруватий кремній, утворений на момент вимикання струму, пори 

якого заповнені продуктами електрохімічних реакцій і доступ до них 

атмосферного повітря відсутній. 

Оптичні властивості поруватого кремнію добре описуються 

двошаровою моделлю. Загальна його товщина (близько 2,5 мкм) добре 

узгоджується з літературними даними відповідно до технології виготовлення 

даного зразка. Втім, більш імовірно, що глибинний шар поруватого кремнію 
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є однорідним по своїй товщині, а поверхневий оксидний шар має складніший 

розподіл показника заломлення. Для його опису можливо використовувати 

як лінійний, так і двоступінчатий профілі показника заломлення. 

Одержані значення показників заломлення приповерхневих шарів 

поруватого кремнію свідчать, що до його складу входять оксиди кремнію (з 

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

показником заломлення приблизно 3,9, доступ ззовні до якого заблоковано 

оксидами, і порожні пори. 

Поруватий кремній характеризується яскраво вираженою 

інтерференцією в поверхневому шарі, що може бути використано для 

додаткової оцінки його товщини, яка становить близько 150 нм. Застосовані 

методи колориметрії демонструють добре узгодження розрахованого і 

виміряного кольорів зразка, що додатково підтверджує адекватність 

результатів моделювання. 
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Розділ 6 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТАЛО-

ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ПЛАЗМОННИХ СЕНСОРІВ 

 

 

6.1. Зонні структури благородних металів та їхній зв’язок з 

оптичними властивостями 

 

Оптичні властивості благородних металів визначаються наявністю d–

зон. Зонні структури для золота, срібла та міді наведені на Рис.6.1-3 

відповідно. 

 

 

 

 

Рис.6.1. Енергетичні зони електронів в золоті [153]. 
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Рис.6.2. Енергетичні зони електронів в сріблі [154]. 

 

Рис.6.3. Енергетичні зони електронів в міді [155]. 
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Залежність від k  для рівнів s –зони за своїм виглядом нагадує нижчу 

зону вільних електронів в гранецентрованому кубічному кристалі за 

виключенням ділянок де s–зони підходять до d–зон (Рис.6.4). 

 

Рис.6.4. Вигляд поверхні вільних електронів для благородних металів (а); 

детальне зображення перерізу поверхні Фермі для кожного металу окремо (б) 

[156]. 
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Поріг збудження електронів із зони провідності у верхню зону 

досягається завдяки переходу 2 2L L   поблизу точки L , де «шийка» поверхні 

Фермі перетинає шестикутну грань зони Брилюена (Рис.6.4). Для міді 

відповідна порогова енергія складає близько 4 еВ. Крім того, електрони з d–

зон можуть переходити на незайняті рівні зони провідності і при менших 

значеннях енергії. Наприклад, такий перехід може відбуватись поблизу тієї ж 

точки L  і мати енергію близько 2 еВ. Ще один низькочастотний перехід 

5 4X X   спостерігається поблизу точки X . 

Характерні кольори міді та золота зумовлені цим доволі низьким 

порогом збудження електронів d–зони в зону провідності, оскільки різке 

зростання їхнього поглинання поблизу 2 еВ припадає на жовтогарячу ділянку 

видимого спектра. Більш складною виявляється ситуація для срібла. Для 

нього поріг збудження електронів d–зон та плазмовий поріг співпадають 

поблизу 4 еВ, що веде до більш рівномірної зміни коефіцієнта відбивання у 

видимій області спектра. 

 

 

6.2. Практичне використання явища поверхневого плазмон-

поляритонного резонансу 

 

Найбільш активний розвиток спостерігається в тих областях фізики, які 

мають широке практичне застосування. Серед них особливе місце займає 

плазмоніка, яка досліджує електромагнітні хвилі в середовищах з від’ємною 

діелектричною проникністю. Відповідні хвилі отримали назву плазмонів. 

Можливість їх локалізації в субхвильовій області виявилась надзвичайно 

корисною властивістю для цілого ряду практичних застосувань. 

Розрізняють два види плазмонних хвиль: локалізовані та поверхневі. 

Відомим прикладом останніх є плазмон на металевій поверхні, що 

отримується як наслідок виконання граничних умов на межі середовищ з 

від’ємною та додатною діелектричними проникностями (Рис.6.5) 
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Рис.6.5. Магнітне поле поверхневого плазмона на межі середовищ з 

від’ємною (темна область) та додатною діелектричними проникностями 

 

Найбільш поширеними середовищами з додатною діелектричною 

проникністю є діелектрики, а з від’ємною – метали. Для практичного 

застосування важливо, щоб уявна частина діелектричної проникності 

приймала якомога менше значення, оскільки саме вона визначає рівень втрат 

випромінювання в середовищі. Серед усіх металів в оптичному діапазоні 

найкращі характеристики мають срібло, золото, мідь та алюміній (Рис.6.6).  

 

 

Рис.6.6 Дисперсія дійсної та уявної частин діелектричної проникності 

найбільш розповсюджених матеріалів плазмоніки в оптичному діапазоні 

[157] 
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Через швидке окислення срібла, міді та алюмінію в атмосфері повітря, 

в експериментах та приладах, які мають справу з плазмонами зазвичай 

використовується саме золото. Внаслідок від’ємного значення діелектричної 

проникності металу м, проекція хвильового вектору плазмона в напрямку 

нормалі до поверхні без врахування втрат буде 2 2

0z мk k k  . Де 
0 /k c  

– хвильове число в вакуумі. Ця ж проекція 2 2

0z дk k k   в діелектрику 

виявляється уявним числом внаслідок нерівності 0 дk k  , яка виконується 

за умови повного внутрішнього відбивання. Дисперсія поверхневих 

плазмонів визначається виразом  0 /nn м д м дk k      , а сам плазмон 

розповсюджується лише при виконанні умови 0м д   . 

Коефіцієнти загасання поверхневої хвилі 
мk  та 

дk  в металі та 

діелектрику відповідно визначаються як 

м
м пп

д

д
д пп

м

k k

k k









 

 

     (6.1) 

Оскільки величини 
ппk , 

мk  та 
дk  набувають дійсних додатних значень, 

поверхнева електромагнітна хвиля може існувати та розповсюджуватись 

вздовж межі поділу двох середовищ, які мають діелектричні сталі різних 

знаків. Якщо 0д  , то для діелектричної сталої металу (так званого 

поверхнево-активного середовища) мають виконуватись умови 

0,м м д          (6.2) 

З цих співвідношень випливає, що для середовища в якому відсутні 

втрати 0nnk k , тобто поверхнева хвиля має невипромінювальну моду, яка не 

може бути збуджена світлом на ідеально гладенькій поверхні безпосередньо. 

Нерівність д nn мk k k   свідчить про те, що енергія поверхневої хвилі 

концентрується переважно в поверхнево-неактивному середовищі 
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(діелектрику) та переноситься переважно в напрямку розповсюдження хвилі. 

Одночасно, енергія в поверхневій хвилі циркулює через межу поділу 

середовищ почережно з одного середовища в інше. Наявність будь-яких 

втрат (поглинання в металі або розсіяння на шорсткій межі поділу 

середовищ), а також адсорбованих шарів та тонких плівок на поверхні веде 

до обмеження довжини пробігу плазмонів вздовж поверхні. Типові значення 

довжини пробігу складають близько 10мкм при довжини хвилі 

випромінювання 0,63мкм   та сягають значень 1-5см при 10мкм  . 

 

Рис.6.7. Два способи збудження поверхневих плазмонів методом порушеного 

повного відбивання при призмовому зв’язку:  

а – геометрія Отто; б – геометрія Кречмана 
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Як вже відзначалось, поверхневі хвилі є невипромінювальними 

модами. Тому для їхнього збудження необхідно застосовувати спеціальні 

методи: непружне розсіяння електронів, дифракцію світлових хвиль на 

гофрованій або шорсткій поверхні [2], метод порушеного повного 

внутрішнього відбивання з призмовим зв’язком за схемами Отто або 

Кречмана (Рис.6.7). 

В наведених схемах оптичного збудження поверхневих плазмонів 

монохроматичне р-поляризоване випромінювання фіксованої довжини хвилі 

спрямовують на основу скляної призми під кутом падіння, який перевищує 

критичний кут повного внутрішнього відбивання. При цьому вимірюють 

залежність коефіцієнта відбивання р-поляризованого випромінювання або від 

кута падіння (при фіксованій довжині хвилі випромінювання), або від 

довжини хвилі оптичного випромінювання (при фіксованому куті падіння). 

Така залежність має резонансний характер, який зумовлений інтерференцією 

дзекально відбитого від основи призми випромінювання та поля збудженої 

поверхневої хвилі, яке перевипромінюється в призму. Зокрема, кутове 

положення мінімуму резонансного провалу, його кутова ширина та значення 

мінімального коефіцієнта відбивання є функціями оптичних сталих та 

товщин шарів хвилеводної структури, а також величинами, які можуть бути 

експериментально отримані при реєстрації поверхневої хвилі 

рефлектометричним методом.  

Повне поглинання випромінювання досягається, коли втрати в металі 

та втрати внаслідок перевипромінювання в призму зрівнюються. Виконання 

цієї умови досягається шляхом вибору необхідної товщини поверхнево-

активного металевого шару. Найбільш вузькі резонансні криві отримуються 

при використанні металів з високими значеннями провідності при оптичних 

частотах. Наприклад, для срібла при довжині хвилі 633нм товщина шару, 

який задовольняє умові узгодження імпедансів, складає 56нм. 

Всі методи збудження поверхневих плазмонів мають резонансний 

характер, що веде до підсилення біля поверхні напруженості поля падаючої 
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хвилі в 100-1000 разів. Це може викликати сильне нагрівання межі поділу 

внаслідок джоулевих втрат. Відмічені особливості знаходять застосування як 

в лінійній, так і в нелінійній оптиці. Так, в лінійній оптиці вони забезпечують 

підвищену чутливість при вимірюванні перехідних процесів 

термовідбивання, багатофотонної термоелектронної емісії, тунельних 

струмів скануючого тунельного мікроскопа, фоточутливості та квантової 

ефективності поляризаційно чутливих фотодіодів з бар’єром Шотткі. В 

нелінійній оптиці вони здатні підсилювати ефекти другого та третього 

порядків, такі як генерація другої гармоніки в діелектриках, явища оптичної 

бістабільності в рідких кристалах та інших середовищах [158]. 

З огляду на практичні застосування, важливим є дослідження 

плазмонів на металевих плівках, які оточені діелектриками. Виявляється, що 

в такій системі (Рис.6.8а) здатні поширюватись симетрична та 

антисиметрична плазмонні хвилі. Симетрична мода характеризується малою 

величиною оптичного поля в тонкому шарі активного середовища. В такій 

геометрії виявляється можливим існування слабко загасаючих мод, які мають 

значні довжини розповсюдження. У випадку достатньо тонкого шару 

активного металу цими модами є поверхневі плазмони з великими 

довжинами пробігу[159-162]. При використанні призмового або решіточного 

зв’язку для збудження цієї моди за умови достатньо малої товщини 

металевого шару, яка забезпечить взаємодію двох поверхневих мод, можна 

досягти достатньо різкого резонансу. Відповідні структури можуть бути 

використані при розробці біосенсорів, оптичних фільтрів та модуляторів 

оптичного випромінювання[159-163].  

Забезпечення виконання граничних умов для електричного та 

магнітного полів дозволяє отримати дисперсійні рівняння для симетричного 

та антисиметричного розподілів магнітного поля [83] 
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Аналогічним чином отримуються дисперсійні рівняння для 

діелектричного шару, який оточений нескінченним металом (Рис.6.8б). 

 

 

 

Рис.6.8 Симетричний (S) та антисиметричний (A) розподіл магнітного поля в 

поверхневій хвилі: метал в оточенні діелектрика а); діелектрик в оточенні 

металу б) 

 

При 0м д    та зростанні частоти дисперсійні криві для всіх 

плазмонних хвиль прямують до дисперсійної кривої плазмона на одній межі 

поділу (Рис6.5а). Така поведінка викликана тим, що відношення довжини 

хвилі до товщини шару падає при збільшенні частоти. Для великих, в 

порівнянні з довжиною хвилі, товщин один плазмон на двох межах поділу 

можна розглядати у вигляді двох слабко взаємодіючих плазмонів на кожній з 

цих меж. 
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При 0м д    плазмон на межі поділу нескінченних металу та 

діелектрику не існує. Однак, в металевій плівці, або в діелектричній щілині, 

яка знаходиться в металі плазмон розповсюджуватись може (Рис.6.9б). Слід 

відмітити, що ці плазмони можуть існувати лише в обмеженому діапазоні 

частот, де товщина шару суттєво менша за довжину хвилі. 

 

 

Рис.6.9. Дисперсійні криві поверхневих хвиль однорідного шару: діелектрик-

метал-діелектрик (суцільні лінії) та метал-діелектрик-метал (пунктирні лінії) 

для випадків 0м д    (а), 0м д    (б). Суцільна лінія – дисперсійна 

крива для плазмону на одній межі. Штрихові лінії описують залежність 

0 /x дk k   

Як відзначалося, положення мінімуму резонансної кривої коефіцієнта 

відбивання дуже чутливе до зміни показника заломлення середовища за 

межами металевої плівки. Наприклад, перехід від повітряного середовища з 

1n   до водного з 1,33n   веде до зсуву резонансного кута на 25 градусів. 

Зміна відповідного показника заломлення може бути ініційована зовнішніми 

чинниками: електричним полем при використанні в якості діелектричного 

середовища електрооптичного матеріалу (рідкі кристали, полімери, тощо); 
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світлом (при використанні шаруватої структури фотопровідник-

електрооптичний матеріал, нелінійних оптичних ефектів, фазових переходів 

та ін.). В результаті можна отримати як амплітудну, так і фазову модуляцію 

світлового потоку при кутах падіння, які близькі до резонансного кута.  

Найширшого розповсюдження набули біосенсори, які функціонують на 

основі поверхневих плазмонних резонансів. Такі біосенсори 

використовуються для біохімічних аналізів на глюкозу, сечовину, 

імунологічних аналізів білків, гормонів, ліків, стероїдів вірусів, аналізу ДНК 

та дослідження кінетики дії ліків в реальному масштабі часу. Всі ці сенсори 

використовують властивість сильної локалізації поверхневих плазмонів та 

їхньої надзвичайно високої чутливості до зміни діелектричних властивостей 

середовищ поблизу межі поділу [158]. 

Зазвичай, в сенсорах такого типу застосовується збудження 

поверхневих хвиль за методом Кречмана. Величинами, які підлягають 

вимірюванню виступають кут, при якому коефіцієнт відбивання досягає 

найменшого значення, величина мінімального коефіцієнта відбивання та 

напівширина резонансної кривої. За цими даними, використовуючи формули 

Френеля для відбитого випромінювання, визначаються дійсна та уявна 

частини показника заломлення, а також товщина шару речовини, яка підлягає 

аналізу. 

Фізика поверхневих плазмонів набула поширеного практичного вжитку 

після того, як теоретично було передбачено і експериментально 

підтверджено вкрай високу чутливість поверхневих плазмонів до їхнього 

діелектричного оточення. Це було використано для моніторингу росту плівок 

[164] та перебігу електрохімічних чи біологічних процесів [165]. Більше того, 

було показано, що поверхневими плазмонами можна скористатися і для 

реєстрації антитіл у біологічних рідинах [166]. Такі експерименти проклали 

шлях до першої комерційної реалізації сенсорів на ефекті поверхневого 

плазмонного резонансу (ППР), представлених компанією Biacore [167]. 

Сильна взаємодія між поверхневими плазмонами та біомолекулами на 
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поверхні металу має два важливих наслідки: 1) світло може бути 

локалізоване в дуже вузькій області, що перевершує дифракційне обмеження, 

2) інтенсивність локального електромагнітного поля при цьому зростає на 

кілька порядків [168, 169]. 

Біосенсори, що функціонують на ефекті поверхневого плазмонного 

резонансу, набули широкого застосування в різних областях хімії та 

біотехнології, наприклад, для реєстрації антитіл у розчинах [164]. ППР-

сенсори зарекомендували себе як важливий інструмент у дослідженнях 

біоолекулярних взаємодій [165, 166].  

 

 

6.3. Особливості будови та шляхи підвищення ефективності сенсорів 

на основі  поверхневого плазмон-поляритонного резонансу 

 

Основне обмеження, що стає на заваді при розробках 

високоефективних ППР-сенсорів, полягає у значних втратах в 

застосовуваних металах. Тривалий час серед матеріалів для побудови 

сенсорів у видимому діапазоні провідну позицію займає золото. Його 

застосування обмежується лише технологією одержання тонких неперервних 

плівок з хорошою адгезією до підкладки і вкрай малою шорсткістю поверхні. 

Однак, золото має ще й інші обмеження, пов’язані з сильними міжзонними 

переходами, які викликають поглинання у синьо-зеленій області спектру і 

надають золоту характерного жовтуватого відтінку. 

Загалом, метали з великою густиною вільних електронів і повною чи 

майже повною відсутністю міжзонних переходів є найпридатнішими 

матеріалами для плазмоніки. Згідно з цим критерієм, найкращим плазмонним 

металом з-поміж усіх інших є срібло завдяки високій провідності і дуже 

слабким міжзонним поглинанням у видимій області. Однак, через високу 

хімічну активність срібло швидко окислюється в повітряній атмосфері [167], 

що обмежує довготривале застосування сенсорів на його основі. Значні 
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перспективи для заміни золота в біосенсорах того ж спектрального діапазону 

також має мідь [168]. До того ж, цей метал набагато дешевший за срібло і 

золото [167]. Але мідь окислюється в умовах повітряної атмосфери ще 

швидше [167, 169], призводячи до суттєвих втрат чутливості сенсора [169]. 

Нами запропоновано розв’язання цієї проблеми шляхом використання 

надтонкого шару HfO2, що захищає мідну/срібну плазмонну плівку і 

підвищує термін дії сенсора [15]. Оксид HfO2 обрано завдяки його високій 

хімічній стійкості і значному показнику заломлення (n1,9-2,0 у видимій 

області [170]). Діелектричне покриття функціонує тоді як захисний шар, який 

до того ж модифікує ще і плазмонні властивості наноструктури.  

Один з можливих розв’язків питання про подовження часу роботи 

біосенсорів полягає у використанні захисного графенового шару на поверхні 

тонкої срібної чи мідної плівки. Такі сенсори не будуть обмежені вузьким 

спектральним діапазоном і зможуть працювати від короткохвильової видимої 

і аж до ближньої інфрачервоної області спектру [170, 15]. Надзвичайно 

тонкий, плоский і стабільний шар графену може також допомогти у 

вирішенні проблеми функціоналізації сенсора, слугуючи основою для 

адсорбції рецепторів, що мають вибіркову чутливість до певного типу 

біомолекул. Втім, термін придатності срібних і мідних сенсорів із 

графеновим покриттям все одно обмежений і складає півроку-рік [170]. 

Мета дослідження полягала у визначенні оптичних параметрів кожного 

із шарів таких багатошарових структур та оцінці рівня плазмонного відгуку в 

них залежно від типу металевого шару. Це надає можливість відшукати 

оптимальні умови для їх функціонування в якості чутливих плазмонних 

сенсорів.  

 

6.4. Об’єкти дослідження та схема експерименту 

 

Тонкі металеві плівки, досліджувані в даній роботі, були одержані 

шляхом електронно-променевого випаровування металу з подальшою його 
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конденсацією на скляну підкладку завтовшки 1 мм. Для їх вирощування було 

використано вакуумну установку, що працює при тисках у робочій камері в 

інтервалі 10
-5

 to 10
-6

 Торр. Контроль товщини вирощуваного шару 

здійснювався за допомогою методу каліброваного кварцового мікробалансу. 

Перед формуванням основного шару металу (Au, Ag, Cu) на чисту скляну 

підкладку наносили тонкий перехідний шар Cr (близько 1,5 нм) для 

забезпечення адгезії. Хороша однорідність і адгезія осаджуваного шару 

металу досягалась при швидкості його росту ~1 нм/с.  Далі на отриману 

поверхню наносився шар HfO2 (MgF2)  зі швидкістю росту 0,05-0,1 нм/с. 

Структура поверхні та профіль шорсткості шарів  визначалися за 

допомогою атомно-силового мікроскопа (АСМ). АСМ-аналіз здійснювався у 

режимі постукування із охопленням площі зразка близько 1,5x1,5 мкм
2
. 

Поверхня одержаних гетероструктур вийшла гладкою (середньоквадратична 

шорсткість варіювалася від 2 до 3 нм). Також варто відзначити її 

неперервний і однорідний рельєф без острівців, які бувають характерними 

для тонких плівок. 

Було виготовлено набір із десяти зразків, структура яких показана на 

Рис. 6.10-12.  

1 2 3 

Рис. 6.10. Будова гетероструктур 1-3 на основі золота 

 

Нанесення графенового шару поверх попередніх шарів відбувалося 

наступним чином. Спочатку графен формувався шляхом хімічного 

осадження із газової фази на поверхні мідної фольги. Потім на нього 
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наносили шар поліметилметакрилату (ПММА) ~500 нм завтовшки, після 

чого мідна основа видалялася травленням у розчині персульфату амонію 

протягом ~8 годин. Мембрану ПММА разом із графеном ополіскували в 

деіонізованій воді у дві стадії по 10 хв. Нарешті, її переносили на 

мідну/діелектричну поверхню створюваної гетероструктури, розташовували 

у визначеному положенні, а вже непотрібний шар ПММА видаляли 

ацетоном. 

4 5 6 

Рис. 6.11. Будова гетероструктур 4-6 на основі срібла 

7 8 

9 10 

Рис. 6.12. Будова гетероструктур 7-10 на основі міді 
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Зразки 7,8 складаються з тонкої мідної плівки, вкритої захисним 

оксидним шаром HfO2, зразок 9 має аналогічну будову, але містить ще 

додатково зверху моношар графену, а зразок 10 має лише мідну плівку з 

нанесеним на її поверхню шаром графену. Зразок 10 був ще додатково 

відпалений при температурі 150C у аргоново-водневій атмосфері протягом 

30 хв. 

Для контролю оптичних сталих шарів (показників заломлення n і 

поглинання k), з яких складаються зазначені структури, проведено 

еліпсометричний експеримент, а також досліджено збудження в них 

поверхневих плазмонів. Вимірювання здійснювали на автоматизованому 

гоніополяриметричному комплексі, який був описаний вище. Керування 

процесом вимірювань, так само, як і числова обробка одержаних результатів, 

здійснювались за допомогою оригінальних програм, створених у середовищі 

LabVIEW. Зазначений комплекс дозволяє вирішувати широкий клас 

експериментальних задач, пов’язаних з вимірюванням кутових розподілів 

інтенсивності і стану поляризації оптичного випромінювання, зокрема, 

відбитого від досліджуваних гетероструктур. 

Для еліпсометричного контролю зразків була застосована схема 

еліпсометра з аналізатором, що обертається (Рис. 6.13). В якості джерела 

випромінювання S* використано світлодіод з довжиною хвилі λ = 625 нм і 

спектральною напівшириною Δλ = 10 нм. Площину поляризації падаючої 

хвилі орієнтували під кутом 45° до площини падіння (p-площини). Для 

заданих кутів падіння θ променя на зразок реєстрували інтенсивність 

відбитого світла при обертанні аналізатора A. За цими даними програмне 

забезпечення, що керує установкою, відтворює форму еліпса поляризації та 

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

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

Під час еліпсометричних вимірювань світло на зразки падало зі 

сторони осаджених на підкладку шарів тонких плівок. 
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Рис. 6.13. Схема установки в конфігурації еліпсометра (зовнішнє 

відбивання). S* - джерело випромінювання, P – поляризатор, Зр – зразок, A –

 аналізатор, D – детектор випромінювання. 

 

Для збудження поверхневого плазмонного резонансу у досліджуваних 

гетероструктурах була застосована схема Кречмана. Відповідна конфігурація 

установки схематично показана на Рис. 6.14. 

Лінійно поляризоване світло, напрямок поляризації якого знаходиться 

в p-площині, падає на бічну грань скляної призми під кутом θEXT. Переріз 

призми має форму прямокутного рівнобедреного трикутника, а показник 

заломлення її матеріалу при λ = 625 нм становить n = 1,511. За нормальних 

умов при проходженні призми промінь зазнає повного внутрішнього 

відбивання від гіпотенузної грані, після чого виходить назовні і реєструється 

фотодетектором. 

В експерименті до гіпотенузної грані притискається зразок, так що його 

скляна підкладка стає ніби продовженням середовища призми. Для 

забезпечення оптичного контакту між призмою та підкладкою було 

використане вазелінове масло (oleum vaselini) в якості імерсійної рідини. 

Його показник заломлення в обраній спектральній області складає n = 1,464. 

За таких умов проходження в середовищі промінь відбивається від 

багатошарової структури всередині підкладки. За певних кутів падіння 
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створюються сприятливі умови для виникнення плазмонного резонансу, 

внаслідок чого частина енергії світлової хвилі переходить у зразок. 

Послідовно позиціонуючи під різними кутами θEXT призму із зразком, 

вимірюємо на виході із призми залежність інтенсивності світла від кута 

падіння θIN. 

 

 

 

Рис. 6.14. Конфігурація установки для вимірювання кутових 

залежностей характеристик поверхневого плазмонного резонансу (внутрішнє 

відбивання). S* - джерело випромінювання, P – поляризатор, Пр – призма, 

Зр – зразок, D – детектор випромінювання. 

 

Для перерахунку кутів падіння променя у призмі застосовано формулу, 

виведену з геометричних міркувань: 

𝜗𝐼𝑁 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 [
𝑛1

𝑛3
𝑠𝑖𝑛(𝜗12)] = 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 [
𝑛1

𝑛3
𝑠𝑖𝑛 (90° + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 [

𝑛0

𝑛1
𝑠𝑖𝑛(𝜗𝐸𝑋𝑇)] −

𝛾

2
)]  (6.4) 

Інтенсивність світла на виході системи описується формулою 

𝐼0
′ = 𝐼0𝑇01𝑇12𝑇23𝑅𝐼𝑁𝑇32𝑇21𝑇10 ,   (6.5) 
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де Tij – енергетичні коефіцієнти пропускання, які визначаються із формул 

Френеля. 

Отримані співвідношення в подальшому використовуються для 

розрахунку ППР-кривої RIN(θIN), а виміряні коефіцієнти зовнішнього 

відбивання REXT(θEXT) коригуються для отримання внутрішнього коефіцієнта 

відбивання RIN(θIN). Слід зауважити, що при повороті призми (Рис. 6.14) під 

час експерименту світлова пляма переміщується по поверхні зразка. 

Уникнути цього можна було б додатковим зміщенням призми вздовж 

площини її дзеркальної симетрії під час позиціонування, але така методика у 

нашому експерименті не застосовувалася. Тому призму із зразком 

розміщували на столику установки дещо децентровано, щоб згодом, при 

повороті переміщення освітленої області на поверхні гетероструктури було 

мінімальним. У подальшому вважали, що структура кожного із шарів у 

зразках є однорідною по всій їхній поверхні [20, 21]. 

 

 

6.5. Визначення характеристик гетероструктур за результатами 

багатокутової еліпсометрії 

 

6.5.1. Гетероструктури з захисними шарами HfO2 та MgF2 

 

З метою визначення оптичних сталих кожної із тонких плівок 

гетероструктур були виміряні кутові залежності їхніх еліпсометричних 

параметрів ψ(θ) і Δ(θ) [15]. За зазначеною вище методикою проведено 

теоретичні розрахунки відповідних залежностей і підібрано оптимальні 

значення показників заломлення n і поглинання k, які дають мінімальні 

відхилення від експериментальних даних. Для спрощення оптичні сталі n і k 

тонкого шару Cr, а також HfO2 й MgF2 вважали відомими (див. Табл. 6.1), 

оскільки їх варіація, як з’ясувалось, слабко впливає на форму кривих ψ(θ) й 

Δ(θ).  
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Таблиця 6.1.  

Літературні дані стосовно оптичних констант 

використаних матеріалів 

Матеріал n k Посилання 

Ag 0,050 4,251 [171] 

Au 0,153 3,522 [171] 

Cu 0,113 3,484 [171] 

Cr 3,155 3,308 [172] 

HfO2 2,107 0 [173] 

MgF2 1,421 0 [174] 

 

Параметри досліджуваних гетероструктур та їхні оптичні сталі n і k, які 

були отримані в результаті розв’язку оберненої задачі еліпсометрії наведено 

у Табл. 6.2. (літературні дані відмічені зірочками) 

 

Таблиця 6.2.  

Оптичні сталі n і k гетеросруктур, які отримані в результаті розв’язку 

оберненої задачі еліпсометрії 

№ 

зразка 

Матеріал 

(нм) 

Еліпсометрія 

(а) 

Еліпсометрія по Δ 

(б) 

n k n k 

1 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Au (47) 0,04 3,25 0,153 2,82 

2 Cr (2) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Au (40) 0,04 1,8-2,5 0,153 3,522 

HfO2 (30) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

3 Cr (2) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

HfO2 (5) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 
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Au (40) 0,04 2,69 0,153 2,69 

HfO2 (5) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

Au (10) 0,04 2,69 0,153 2,69 

4 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Ag (30) 0,04 3,98 0,04 3,98 

MgF2 (30) 1,421* 0* 1,421* 0* 

Au (25) 0,22 2,94 0,22 2,94 

5 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Ag (45) 0,04 4,1 0,05 3,55 

HfO2 (7) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

6 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Ag (45) 0,01 4,6 0,05 3,86 

HfO2 (8) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

7 Cr (3) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Cu (35) 0,113 3,484 0,113 3,484 

HfO2 (10) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

8 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 3,155* 3,308* 

Cu (43) 0,04 4,16 0,113 3,24 

HfO2 (7) 2,107* 0,00* 2,107* 0,00* 

 

Показник заломлення n скляних підкладинок зразків був визначений 

шляхом пошуку брюстерівського мінімуму коефіцієнта відбивання для  p-

поляризованого світла. В межах похибки одержане значення виявилось 

однаковим для всіх підкладинок і склало n = 1,506±0,047 при λ = 625 нм. 

В основу програми для розрахунку оптичних характеристик при 

проходженні і відбиванні світла у багатошарових системах покладено вже 

згаданий матричний метод. Для розрахунку азимута ψ відновленої лінійної 

поляризації та зсуву фаз Δ між p- і s-компонентами пройденого через зразки 

світла нами проведено моделювання явища проходження світла крізь 

багатошарову плівкову систему з використанням електромагнітної теорії, 
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описаної в [105]. Визначення коефіцієнтів відбивання, пропускання та 

поглинання такої системи з точки зору електромагнітної теорії зводиться до 

розв’язання задачі з певними граничними умовами. Потрібно було  

визначити стаціонарні амплітуди векторів напруженостей електричного і 

магнітного полів на всіх межах багатошарової системи з врахуванням 

інтерференційних явищ при падінні світлової хвилі з заданими 

характеристиками. Необхідні енергетичні співвідношення і фазові зміни в 

хвилі у кінцевому розрахунку записують через відповідні вектори поля. 

Припускалося, що падаюче світло описується плоскою хвилею, є 

лінійно поляризованим, монохроматичним та має нескінченно широкий 

переріз зондового пучка. Стосовно досліджуваної тонкоплівкової структури 

вважалося, що вона складається з нескінченно широких плоскопаралельних 

шарів, однорідних та ізотропних. Тоді оптичні властивості кожного такого 

шару повністю описуються комплексним показником заломлення 𝑁𝑗  =

 𝑛𝑗−𝑖𝑘𝑗 і геометричною товщиною 𝑑𝑗. Нумерацію обираємо, починаючи з 

верхнього оксидного шару для зовнішнього відбивання, або починаючи з 

нижнього проміжного шару Cr для внутрішнього відбивання. 

Спочатку за наведеними в [105] рекурентними формулами, які зручно 

записувати у вигляді матричних рівнянь, розраховуються комплексні вектори 

напруженості на межах середовищ. В результаті коефіцієнт відбивання та 

зміна фази електричної складової світлової хвилі при цьому визначаються 

наступним чином: 

 

𝑅 = |
𝐸0−

(𝑟)

𝐸0−
(𝑡)|

2

      (6.6) 

 

𝜌 = 𝑎𝑟𝑔 [
𝐸0−

(𝑟)

𝐸0−
(𝑡)],     (6.7) 
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де 𝐸0−
(𝑡)

 та 𝐸0−
(𝑟)

 – це амплітуди падаючої на першу межу поділу середовищ 

багатошарової структури хвилі та відбитої від цієї межі хвилі, відповідно. 

Щоб знайти еліпсометричні параметри ψ і Δ, потрібно провести такі 

розрахунки для p- та s-хвиль. Тоді 

 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (|
(𝐸0−

(𝑟)
)

𝑝

(𝐸0−
(𝑟)

)
𝑠

|)    (6.8) 

 

Δ = 𝜋 − |𝑎𝑟𝑔 [
𝐸0−

(𝑟)

𝐸0−
(𝑡)]|    (6.9) 

 

Експериментально отримані еліпсометричні залежності, за винятком 

залежності ψ(θ) для зразка 2, добре узгоджуються з результатами розрахунку 

згідно з запропонованою теоретичною моделлю. Експериментальні й 

теоретичні залежності Δ(θ) збігаються між собою при незначному відхиленні 

показників поглинання тонких металевих шарів (Au, Ag, Cu) від 

літературних даних для масивних металів. При цьому відповідні залежності 

ψ(θ) якісно схожі, однак, повної їхньої збіжності можна досягти лише за 

рахунок суттєвої зміни оптичних параметрів (n і k) шарів. Тоді це спричинює 

розходження відповідних пар залежностей Δ(θ). Тому оптичні параметри 

металевих плівок було вирішено варіювати за двома підходами: (а) за 

найкращою збіжністю для певного зразка двох порівнюваних залежностей 

Δ(θ); (б) за найменшими відхиленнями в парах залежностей як за величиною 

Δ(θ), так і ψ(θ) для певного зразка. В якості типового прикладу Рис. 6.15 

ілюструє дані підходи для зразка 8. Відповідні результати прикінцевого 

вибору значень оптичних сталих n і k окремих шарів для досліджених зразків 

наведені у Табл. 6.2. 
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Рис. 6.15. Суміщення експериментальних (символи) та теоретичних 

(пунктирні криві) залежностей ψ(θ) й Δ(θ) для зразка 8 у розрахункових 

підходах (а) лише  для Δ(θ), (б) ψ(θ), і одночасні варіації для Δ(θ). 

 

Із Рис. 6.15. видно, що розв’язок оберненої задачі еліпсометрії за 

критерієм (а) є більш достовірним, ніж за критерієм (б), оскільки за умови 

повної збіжності обох кривих для параметра Δ зміщення експериментальної 

кривої ψ(θ) вздовж вертикалі може бути пояснене лише ефектами розсіяння 

світла у зразку, які залежать від стану поляризації випромінювання. Так, 

зміщенню ψ по вертикалі на 1°, відповідає відмінність  приблизно в 4% у 

розсіянні між p- та s-компонентами поляризованого світла. 

 

6.5.2. Гетероструктури з захисними шарами графену 

 

Аналогічні кутові залежності еліпсометричних параметрів ψ(θ) і Δ(θ) 

були отримані для зразків 9,10 вкритих графеном [21]. За описаним вище 

алгоритмом, шляхом розв’язку оберненої задачі еліпсометрії були визначені 

оптимальні значення показників заломлення n і поглинання k шарів, які 

дають мінімальне розходження між експериментальними та теоретичними 

залежностями. Через неможливість одночасного суміщення як пари кривих 
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для ψ(θ), так і пари залежностей для еліпсометричних параметрів Δ(θ), що 

може бути викликане явищами розсіяння світла у зразках, вдалося оцінити 

лише межі значень n і k. Результати відповідного варіювання оптичних 

сталих n і k зазначені у Табл. 6.3. 

 

Таблиця 6.3.  

Оптичні сталі n і k гетеросруктур, які отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі еліпсометрії 

Зразок Матеріал (нм) Оптичні сталі 

n k 

9 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Cu (40) 0,16 2,39 

HfO2 (30) 2,107* 0,00* 

Графен 2,724* 1,345* 

10 Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Cu (43) 0,11 2,88 

Графен 2,724* 1,345* 

 

 

Параметри тонкого допоміжного шару Cr, як і графену, вважалися 

відомими [172, 175], тому що їх зміна майже не впливала на форму 

залежностей ψ(θ), Δ(θ) і RIN(θIN). Не є домінантним для такої системи і вплив 

оптичних параметрів шару HfO2. Для порівняння результатів варіювання 

оптичних сталих n і k зазначимо відповідні літературні дані [176], згідно з 

якими металу Cu притаманні n = 0,113 і k = 3,484. 
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6.6. Поляритонне поглинання в гетероструктурах 

 

 

6.6.1. Гетероструктури з захисними шарами HfO2 та MgF2 

 

Для кожного із зразків 1-8 було виміряно кутову залежність 

коефіцієнта внутрішнього відбивання RIN(θIN) p-поляризованого світла в 

геометрії Кречмана. Відповідні графіки представлені на Рис. 6.16-23. 

Символами позначені експериментальні результати, а лініями – залежності, 

які отримані шляхом теоретичного розрахунку. Вони демонструють добре 

якісне узгодження експериментальних та теоретичних результатів.  

Використовуючи результати для коефіцієнта відбивання p-

поляризованої хвилі при збудженні ППР, було оцінено оптичні 

характеристики шарів матеріалів, з яких складаються зазначені 

гетероструктури. Для цього підбирались параметри n і k металічних шарів, 

при яких теоретично обчислене кутове положення плазмонного мінімуму 

кожного зразка співпадало з положенням відповідного мінімуму на 

експериментальній кривій. Даний критерій оптимальності задовольняється 

неоднозначно, бо не існує єдиної пари таких оптичних параметрів n і k. Тому 

підібрати вдається лише межі  інтервалів їх можливих значень.  

Результати такого підбору оптичних сталих також наведені в Табл. 6.4-

11. Ймовірно, більш точна оцінка оптичних параметрів стане можливою при 

вдосконаленні теоретичної моделі, яка б певним чином враховувала 

випадкове відхилення товщини плівки від середнього значення на різних 

ділянках поверхні. Зазначимо, що у всіх випадках найбільший вплив на 

результати моделювання має варіація оптичної товщини верхнього 

діелектричного шару (HfO2). 
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Рис. 6.16. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 1 

Таблиця 6.4.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 1, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Au (47) 0,15-0,54 3,24-3,34 
 

 

Кутове положення мінімуму коефіцієнта внутрішнього відбивання для 

експериментальної залежності та теоретичної кривої співпадає. Проте, 

глибина експериментального провалу значно менша від теоретичного 

значення. Розраховані значення оптичних сталих для золота добре 

узгоджуються з літературними даними. 

 

Рис. 6.17. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 2 

Таблиця 6.5.  

Оптичні сталі гетеросруктури 2, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (2) 3,155* 3,308* 

Au (40) 0,15-0,54 3,25-3,34 

HfO2 (30) 2,107* 0,00* 
 



190 

Наявність на поверхні золота захисного шару HfO2 товщиною 30нм 

суттєво змінює як теоретичну, так і експериментальну залежності. 

Незважаючи на задовільне узгодження розрахованих оптичних сталих для 

золота з літературними, говорити про схожість поведінки експериментальних 

та теоретичних залежностей коефіцієнта RIN(θIN) в області великих кутів 

падіння не доводиться. Мінімум поляритонного поглинання зміщується в бік 

більших кутів падіння і може бути визначений лише умовно. 

 

 

 

Рис. 6.18. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 3 

Таблиця 6.6.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 3, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (2) 3,155* 3,308* 

HfO2 (5) 2,107* 0,00* 

Au (40) 0,06 2,85 

HfO2 (5) 2,107* 0,00* 

Au (10) 0,06 2,85 
 

 

Для гетероструктури 3 з подвійним шаром золота мінімум 

поляритонного поглинання дещо зміщується в область більших кутів і 

уширюється в порівнянні з гетероструктурою 1, яка має лише один такий 

шар. Ускладнення структури погіршує результати розв’язку оберненої задачі, 

внаслідок чого, значення оптичних сталих для золота виявляються меншими 

за очікувані, а поляритонний мінімум теоретичної кривої розташовується 

лівіше від експериментального.  
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Рис. 6.19. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 4 

Таблиця 6.7.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 4, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Ag (30) 0,60 3,33 

MgF2(30) 1,421* 0* 

Au (25) 0,53 2,77 
 

 

 

Гетероструктура 4 з двома шарами золота та срібла, які розділені 30нм 

шаром MgF2 за своїми властивостями схожа на попередню структуру 3. 

Однак, збільшення товщини діелектрика, який розташовується між двома 

металевими шарами веде до того, що вищезгадані зміщення та уширення 

поляритонного мінімуму зростають. Узгодження між експериментальною та 

теоретичною кривими посередні. 

Для сенсора 5 на основі срібла з захисним шаром оксиду гафнію 

спостерігається добре узгодження як між експериментальною та 

теоретичною кривими коефіцієнта внутрішнього відбивання RIN(θIN), так і 

між обчисленими оптичними сталими та їхніми літературними аналогами. 

Особливо слід відзначити, що для цієї гетероструктури напівширина 

поляритонного мінімуму виявилась найменшою. 



192 

Рис. 6.20. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 5 

Таблиця 6.8.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 5, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Ag (45) 0,00-0,60 3,78-3,95 

HfO2 (7) 2,00-2,25 0,00* 
 

 

 

Рис. 6.21. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 6 

Таблиця 6.9.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 6, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Ag (45) 0,07-0,21 4,02-4,05 

HfO2 (8) 2,107* 0,00* 
 

 

Всі висновки, щодо гетеростуктур 5 та 6 співпадають. Єдиною 

особливістю є те, що для структури 6 мінімальне значення коефіцієнта 

внутрішнього відбивання RIN(θIN) майже в два рази менше, ніж для 

структури 5. 
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Рис. 6.22. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 7 

Таблиця 6.10.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 7, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (3) 3,155* 3,308* 

Cu (35) 0,17-0,27 3,24 

HfO2 (10) 2,107* 0,00* 
 

 

Для гетероструктури 7 на основі міді маємо добре узгодження між 

розрахованою та експериментальною кутовими залежностостями коефіцієнта 

внутрішнього відбивання RIN(θIN). Звертає на себе увагу зміщення 

поляритонного мінімуму в область більших кутів та його значна 

напівширина. 

Рис. 6.23. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 8 

Таблиця 6.11.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 8, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Cu (43) 0,06-0,55 3,26-3,37 

HfO2 (7) 2,107* 0,00* 
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Зменшення товщини захисного шару HfO2 та збільшення товщини 

шару міді для структури 8 веде до зменшення ширини поляритонного 

мінімуму та його зсуву в область менших кутів падіння. 

Загальною особливістю експериментальних кривих є менша амплітуда 

зміни значень RIN і більш згладжена їхня форма порівняно з теоретичними 

кривими. Така поведінка може бути пояснена тим, що реальні товщини шарів 

не є строго однаковими по всій поверхні плівки, адже по висоті кожен шар 

містить лише порядку 10-100 атомів (а для адгезивних прошарків Cr ще 

менше). Отже, для кожної такої ділянки на поверхні зразка інтерференційні 

умови, а отже, і розв’язок оберненої задачі, будуть дещо відрізнятись. Тому 

результуюча крива відбивання може бути представлена сумою відповідних 

кривих для окремих ділянок плівки, товщини яких дещо відрізняються. 

Природно очікувати, що їх накладання призведе до спостережуваної в 

експерименті невідповідності. 

Слід окремо зазначити, що для зразка 7 розраховані залежності ψ(θ) й 

Δ(θ) співпадають з експериментальними значно краще. Це можна пояснити 

тією обставиною, що даний зразок має товстіший адгезійний шар Cr (3 нм), 

ніж усі інші. Тоді завдяки шару хрому краще згладжуються  нерівності на 

скляній підкладці і формується більш плоска межа для наступного шару Cu, 

нанесеного зверху. Саме тому інтерференційні умови для світла в цьому шарі 

порушуються менше, що й спричинює краще узгодження між 

експериментальними еліпсометричними параметрами ψ та Δ і результатами 

їхніх теоретичних розрахунків в підходах як (а), так і (б) запропонованих 

моделей. 

За результатами проведених розрахунків звертає на себе увагу 

поведінка коефіцієнта відбивання RIN(θIN) зразка 2, яка не може бути 

пояснена без суттєвої зміни оптичної товщини шару (n·d, n – показник 

заломлення, d - товщина) HfO2. Задовільне суміщення теоретичного та 

експериментального значень може бути досягнуте або зменшенням товщини 
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шару з 30 до 13 нм, або зменшенням показника заломлення HfO2 з 2,107 до 

1,350. 

 

6.6.2. Гетероструктури з захисними шарами графену 

 

Для кожного із зразків 9,10 також були виміряні ППР-криві RIN(θIN) в p-

поляризованому світлі. Відповідні залежності представлені на Рис. 6.24,25. 

Вони демонструють добре якісне узгодження експериментальних та 

числових результатів для зразка 10 і значно гіршу відповідність для зразка 9. 

 

Рис. 6.24. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 9 

Таблиця 6.12.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 9, які 

отримані в результаті розв’язання 

оберненої задачі при збудженні 

ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Cu (40) 0,06-0,55 3,26-3,37 

HfO2 (30) 2,107* 0,00* 

Графен 2,724* 1,345* 
 

 

Вигляд кутових залежностей коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 9 на основі міді подібна до аналогічних кривих 

структури 2 на основі золота. Природньо припустити, що основною 

причиною, яка зумовлює цю подібність є вплив захисного шару HfO2 
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товщиною 30нм. Всі висновки що до структури 2  можуть бути застосовані 

для стуктури 9.  

Рис. 6.25. Кутові залежності 

коефіцієнта внутрішнього відбивання 

RIN(θIN) гетероструктури 10 

Таблиця 6.13.  

 

Оптичні сталі гетеросруктури 10, 

які отримані в результаті 

розв’язання оберненої задачі при 

збудженні ППР 

Матеріал 

(нм) 

Оптичні сталі 

n k 

Cr (1,5) 3,155* 3,308* 

Cu (43) 0,07-0,66 3,00-3,16 

Графен 2,724* 1,345* 
 

 

Позбавлення гетероструктури 10 захисного шару оксиду гафнію 

суттєво змінює вигляд кривих внутрішнього відбивання. Теоретична 

залежність має дещо вужчий та зміщений в бік менших кутів мінімум. 

Обидві отримані залежності характеризуються дещо згладженою 

формою і меншою амплітудою зміни експериментальних кривих порівняно з 

теоретичними. У відповідних спектральних інтервалах таке «розмивання» 

контурів може бути спричинене незначним статистичним розкидом товщини 

шарів тонких плівок, до якого є чутливими теоретичні розрахунки, на різних 

ділянках їхньої поверхні. Через це порушуються інтерференційні умови для 

оптичного випромінювання, яке проходить крізь них. Що ж до зразка 9, 

відхилення даних для якого є найбільш суттєвим, можна припустити значну 

неоднорідність його оксидного шару HfO2, який, до того ж, має і значну 

товщину порівняно з іншими зразками. Це підтверджується варіюванням 

значення оптичної товщини шару HfO2 (n·d, де n – показник заломлення, d - 

товщина), використаного в теоретичній моделі, з 30 нм до 13 нм. Тоді 
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положення мінімумів кривих RIN(θIN) та їх глибина майже збігаються, хоча 

загальна форма даних кривих у цьому випадку все ж таки відрізняється.  

Для наведених на Рис. 6.24,25 кривих – за аналогією з 

еліпсометричними даними – також було проведено порівняння 

експериментальних і теоретичних залежностей RIN(θIN) з вибором 

оптимальних значень оптичних сталих n і k. Варіювання показника 

заломлення шару HfO2 в межах n = 2,00…2,25, як виявилось, призводить 

лише до зміщення мінімуму кривої в межах приблизно ±0,5°, не змінюючи 

суттєво її форму. Тому цей параметр також лишали фіксованим. Одержані в 

результаті розрахунків значення n і k шарів представлено у Табл. 6.12,13. 

 

 

6.7. Оцінка ефективності досліджуваних гетероструктур в якості 

ППР-сенсорів 

 

Спираючись на добре узгодження теоретичних і експериментальних 

даних як для еліпсометричних вимірювань, так і для вимірювань відбивання 

при збудженні ППР, запропоновану теоретичну модель було використано для 

оцінки рівня ефективності зазначених гетероструктур при їх застосуванні в 

якості плазмонних сенсорів. Як відомо [165], такі сенсори функціонують за 

принципом реєстрації величини зсуву кутового положення кривої 

плазмонного резонансу, тому для кожного зразка чисельно розраховували 

кутове положення мінімуму кривої RIN(θIN) як функцію показника 

заломлення середовища, яке контактує з верхньою (оксидною) поверхнею 

сенсора. Для гетероструктур 1-8 ці залежності наведені на Рис. 6.26-28.  
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Рис. 6.26. Залежності кутового положення ППР-мінімуму зразків 1-4 від 

показника заломлення n оточуючого середовища 

 

Як видно з Рис.6.26 для гетероструктур 1 та 4 на основі золота кутові 

залежності майже співпадають. Незначне зміщення кривої кутового 

положення ППР-мінімуму для гетероструктури 3 в область більших кутів 

дозволяє вважати при використанні в якості ППР-сенсорів структури 1, 3 та 4 

подібними. Перевагу серед них слід віддати структурі 1 внаслідок більш 

вузького поляритонного мінімуму та меншої кількості шарів в 

гетероструктурі. За допомогою гетероструктури 2 можливо реєструвати 

показники заломлення в меншому діапазоні (1,0 – 1,3). Крім того, реєстрація 

відбувається при великих кутах падіння, що може викликати певні технічні 

складнощі. Зважаючи на те, що визначити точне положення мінімуму для 
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структури 2 надзвичайно складно, робити на її основі ППР-сенсор 

недоцільно. 

  

Рис. 6.27. Залежності кутового положення ППР-мінімуму зразків 4-6 від 

показника заломлення n оточуючого середовища 

 

Як видно з Рис.6.27 кутові залежності кутового положення мінімуму 

ППР для всіх гетероструктур, які виготовлені на основі срібла співпадають. 

Проте, в порівнянні з гетероструктурою 4, яка містить два металеві шари 

(золота та срібла) та має поляритонний мінімум зі значною кутовою 

шириною структури 5 та 6 містять лише один шар срібла і мають найвужчі 

поляритонні мінімуми в кутовій залежності. Останній факт та наявність 

захисного шару HfO2, який запобігає окисленню срібла, роблять ці структури 

вкрай перспективними при конструюванні ППР-сенсорів. 
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Рис. 6.28. Залежності кутового положення ППР-мінімуму зразків 7,8 від 

показника заломлення n оточуючого середовища 

 

Залежності кутового положення мінімуму ППР для гетероструктур 7 та 

8 на основі міді подібні між собою. Кутова ширина поляритонного мінімуму 

для структури 8 менша, ніж для структури 7 і, хоча перевищує аналогічні 

значення для зразків 5 та 6 на основі срібла, наближається за величиною до 

кутової ширини для структури 1 на основі золота. Таким чином, можлива 

заміна дорогих сенсорів на основі золота більш дешевими на основі міді без 

втрати чутливості. 

Видно, що різниця між кутовими залежностями, які зображені на 

Рис 6.26-28 незначна, окрім кривої для вже зазначеного вище зразка 2. Дещо 

виділяються залежності для зразків (сенсорів) 7 і 8 на основі міді, які 

зміщуються вгору на ~4,9° та ~2,6° відповідно. Це призводить до незначного 
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зменшення максимально можливого під час діагностики показника 

заломлення контрольованої речовини, який може бути зафіксований таким 

сенсором. Нахил кривих на визначає чутливість сенсора до зміни показника 

заломлення. Для всіх зразків ця характеристика є майже однаковою і складає 

~100° на одиницю варіації n в околі n = 1,20). Слід зауважити про певне 

підвищення чутливості сенсорів при зростанні показника заломлення (~130° 

на одиницю варіації n в околі n = 1,30) завдяки росту нахилу відповідних 

кривих. 

Аналогічну оцінку рівня ефективності при застосуванні в якості 

плазмонних сенсорів було проведено і для гетероструктур з графеновим 

покриттям.  

 

Рис. 6.29. Залежності кутового положення ППР-мінімуму зразків 8-10 від 

показника заломлення n оточуючого середовища  
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Для кожного зразка чисельно розрахували кутове положення мінімуму 

кривої плазмонного резонансу RIN(θIN) в залежності від показника 

заломлення середовища, яке контактує з верхньою поверхнею сенсора. 

Отримані графіки таких залежностей для зразків 8,9,10 представлені на 

Рис. 6.29. 

Видно, що крива для зразка 8, захищеного шаром HfO2, має деяке 

зміщення відносно кривої для зразка 10, захищеного графеном. В той же час 

для зразка 9 це зміщення вельми суттєве. Хоча його функціонування в якості 

плазмонного сенсора в такому випадку й можливе, але діапазон доступних 

для визначення показників заломлення буде обмежений величиною 

~1,12 RIU. Крім того, складність експериментального визначення мінімуму 

ППР робить його використання в якості сенсора недоцільним. 

Критерієм ефективності ППР-сенсорів на основі зазначених структур 

може бути їх чутливість до зміни показника заломлення контактного 

середовища, яку слід визначати за нахилом відповідних кривих. Як видно з 

Рис. 6.29 ця величина дещо змінюється при різних значеннях показника 

заломлення. Так, в околі n=1,05 RIU вона складає близько 71 deg/RIU для 

зразка 8, 125 deg/RIU для зразка 9 і 65 deg/RIU для зразка 10. А в околі 

n=1,31 RIU маємо 173 deg/RIU для зразка 8 і 130 deg/RIU для зразка 10. 

Отримані залежності такого типу показали, що діапазон можливих 

значень показника заломлення середовища і чутливість сенсорів 8 та 10, 

вкритих відповідно оксидним і графеновим шарами, відрізняються несуттєво. 

 

6.8. Висновки до Розділу 6 

 

Результати дослідження показали, що проміжний шар Cr відіграє не 

лише роль адгезійного матеріалу при створенні сенсора на основі 

плазмонного збудження, але й забезпечує наявність плоскої межі для 

нанесення наступного тонкого шару в гетероструктурі, заповнюючи 

нерівності поверхні скляної підкладинки. Це покращує інтерференційні 



203 

умови для світла при його проходженні в наступному металевому шарі, що 

призведе до звуження напівширини мінімуму кривої поверхневого 

плазмонного резонансу і підвищення рівня ефективності виготовленого в 

такій послідовності шарів сенсора. 

З’ясовано, що оптична товщина захисного оксидного шару HfO2 

суттєво впливає на форму кривої поверхневого плазмонного резонансу, і 

тому вимоги до ступеня однорідності цього шару під час процесу осадження 

повинні бути особливо високими. Зі зростанням оптичної товщини 

оксидного шару мінімум резонансної кривої зміщується в область більших 

кутів і доступний для діагностики діапазон показників заломлення 

звужується. 

Встановлено, що чутливість плазмонних сенсорів на основі Au, Ag чи 

Cu до зміни показника заломлення контрольованої речовини дещо зростає з 

його збільшенням і практично не залежить від типу обраного для створення 

сенсора шару металу. Зростання товщини шару HfO2 також підвищує 

чутливість сенсора ППР. Сенсори на основі Cu відрізняються незначним 

звуженням інтервалу визначення показників заломлення контрольованої 

речовини порівняно з сенсорами на основі Au та Ag. 

Тонким плівкам Cu, захищеним від окиснення в умовах повітряної 

атмосфери діелектричним шаром HfO2 та/або графеновим шаром, 

притаманне збудження плазмонного резонансу при куті внутрішнього 

відбивання θIN ≈ 46° при зондовому світлі  з довжиною хвилі λ = 625 нм. Такі 

структури можуть бути ефективно застосовані в якості плазмонних сенсорів 

за умови, що товщина оксидного шару HfO2 не перевищуватиме 30 нм. 

Занадто товстий шар HfO2 тоді обмежуватиме для певних речовин діапазон 

можливих під час аналізу такими сенсорами значень показників заломлення, 

і тому його товщину слід зменшити. Типове значення чутливості при 

оптичній діагностиці конденсованих середовищ за допомогою зазначених 

структур поблизу n=1,3 RIU складатиме 100…200 deg/RIU. 
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Розділ 7 

ГОНІОПОЛЯРИМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА НАДТОНКИХ 

МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК 

 

Дослідження тонких плівок молібдену й титану, а також їх оксидів не 

втрачають актуальності й по сьогодні та мають широке практичне 

застосування. Завдяки досить рівномірному спектру пропускання у видимому 

діапазоні титанові плівки товщиною 10…33 нм можна використовувати як 

нейтральні світлофільтри [177]. Окислені молібденові плівки відзначаються 

зносостійкістю і застосовуються в аерокосмічній промисловості [178]. З 

фотокаталітичною метою [179] і в газових сенсорах [180] застосовують тонкі 

шари оксиду TiO2. Що ж до плівок оксиду MoO3, то даний матеріал 

привертає увагу для виготовлення катодів у літієвих мікробатареях [181] та 

застосування в електрохромних пристроях [182] завдяки своїм особливим 

оптичним властивостям. 

Широке застосування тонких плівок металів, наприклад, у плазмонних 

сенсорах [177], зумовлює постійний інтерес до розвитку та вдосконалення 

методів контролю їх структури. 

Тонкі плівки золота є важливою складовою сучасних технологій, і їх 

роль продовжує зростати. Широкого застосування золото набуло у 

плазмоніці, де завдяки високій оптичній провідності та стабільності до дії 

зовнішніх чинників  воно використовується як матеріал для створення 

різноманітних хімічних та біосенсорів [182, 184], плазмонних наноантен 

[185, 186], медичних та харчових застосувань [187], тощо. Вкрай важливим 

при цьому є досягнути відтворюваної структури металу [176]. Труднощі у 

даному напрямку є одним з основних факторів, що стримують поширення 

пристроїв біосенсорики. Крім того, деякі типи сенсорів вимагають 

заздалегідь визначеної структури матеріалу, наприклад, наноострівцевого 

[188] або поруватого [189, 190] золота. Тому природно, що існуючі методи 
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морфологічного контролю металевих наноструктур потребують постійного 

вдосконалення і доповнення. 

 

7.1. Еліпсометрія тонких окислених плівок Mo й Ti 

 

Однією з найпоширеніших технологій одержання тонких плівок 

перехідних металів є метод вакуумного осадження, коли з матеріалу, який 

бажають осаджувати, роблять мішень і бомбардують її з електронної гармати 

у спеціальній камері з високим вакуумом. Під дією електронів відбувається 

інтенсивне локальне нагрівання та випаровування матеріалу мішені з 

подальшою його конденсацією на цільовому об’єкті і утворенням плівки 

[191]. 

Утворення металевої плівки не є єдиним результатом осадження. 

Навіть після зниження тиску повітря до 2…6*10
-6

 Торр у камері все ж 

присутня певна залишкова кількість молекул O2 та H2O, внаслідок чого 

молібден при осадженні схильний до утворення поверхневого оксидного 

шару [192]. Внаслідок цього поблизу межі поділу молібдену чи титану з 

підкладкою утворюється перехідний шар, який містить відповідний оксид 

[193]. Крім того, після винесення на повітря внаслідок взаємодії з 

атмосферою поверхня осадженої плівки починає поступово вкриватися 

шаром окису [194]. 

Саме тому важливою технічною задачею є контроль товщини шарів 

тонких металевих/оксидних плівок. Одним з основних і найбільш вживаним 

для цього методом є спектральна еліпсометрія. Вона дозволяє визначати 

оптичні сталі різних провідних і непровідних середовищ, шаруватих 

структур. Цим методом можна вимірювати товщини плівок у діапазоні 

0,1 нм…100 мкм [195], при цьому максимальна вимірювана товщина 

обмежена поглинанням матеріалу. 

При еліпсометричних вимірюваннях на зразок під певним кутом падає 

плоско поляризоване світло із заданою певним чином площиною поляризації 
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(найчастіше під 45° до площини падіння). Реєструють відбите або пройдене 

світло. Еліпсометрія передбачає вимірювання двох основних параметрів ψ і 

Δ, що відповідають за співвідношення амплітуд та зсув фаз між двома 

компонентами відбитого або пропущеного світла. Обидва параметри містять 

інформацію про оптичні властивості зразка, однак підхід до їх визначення 

сильно залежить від досліджуваної системи. В загальному випадку потрібно 

обґрунтовано обрати модель зразка, параметри якої підбираються до 

досягнення максимальної відповідності результатів моделювання та 

експерименту. 

У випадку тонких металевих плівок нерідко виникають складнощі в 

еліпсометричних вимірюваннях, пов’язані з оптичним поглинанням та 

неоднорідною структурою плівки [195]. 

З огляду на особливості процесу електронно-променевого осадження та 

подальшого окислення Mo і Ti на повітрі, реальні плівки являють собою 

складні системи і вимагають застосування багатошарових моделей для 

надійності та повноти контролю їх параметрів. В свою чергу це веде до 

збільшення кількості обчислень. Подібні задачі неоднократно вирішувались 

із застосуванням рекурентних співвідношень Ейрі [194]. На відміну від цього 

підходу, було вирішено для розв’язку задачі по встановленню структури 

тонких молібденових і титанових плівок застосувати кутову еліпсометрію з 

використанням матричних методів для обчислення оптичного відгуку 

відповідних багатошарових систем. 

Об’єктами дослідження в даній роботі були тонкі плівки молібдену й 

титану, нанесені на скляні підкладки методом магнетронного розпилення при 

постійному струмі. Осадження плівок здійснювалось на приладі вакуумного 

осадження УВН 74 П-3, який модифікований для роботи у режимі 

магнетронного розпилення металевої мішені в атмосфері аргону. На катод 

подавався від’ємний потенціал -0,45…-1 кВ відносно робочої камери. 

Розпорошувані катоди були виготовлені з молібдену марки МЧ-1 чистотою 

99,7% і титану марки ВТ-1-0 чистотою 99,9%. У заздалегідь відкачану до 
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2·10
-5

 мм рт. ст. камеру подавався аргон чистотою 99,9% до досягнення тиску 

5·10
-3

 мм рт. ст. [196]. Після осадження зразки були витримані в атмосфері 

повітря протягом 9 років. 

Досліджувались дві серії зразків: 3 молібденових та 4 титанових. 

Підкладками слугували скляні пластини завтовшки близько 1,5 мм з 

показником заломлення n = 1,51 на довжині хвилі 625 нм. Оскільки 

безпосередній контроль товщини осаджуваної плівки в процесі осадження на 

даній приладі відсутній, то з метою оцінки відповідних товщин були виміряні 

коефіцієнти пропускання T для кожного зразка при λ = 625 нм. Варто 

відзначити, що через неоднорідність плівок коефіцієнт пропускання 

змінювався від точки до точки приблизно в межах 6% від середнього 

значення для кожного зразка. 

Кутові еліпсометричні дослідження даних зразків проводились на 

автоматизованому гоніополяриметричному комплексі за схемою, яка 

зображена на Рис. 7.1.  

 

 

Рис. 7.1. Схема експерименту. 

Дж – джерело випромінювання, Кол – коліматорний об’єктив, П –

 поляризатор, Зр – зразок, А – аналізатор, Кам – камерний об’єктив, ФП –

 фотоприймач.  
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Джерелом випромінювання Дж є світлодіод із λ = 625 нм, Δλ = 10 нм. 

Коліматорний об’єктив Кол формує паралельний пучок світла, який далі 

проходить через поляризатор П і падає на зразок Зр (зі сторони металевої 

плівки) під кутом θ. Після відбивання від зразка світло проходить через 

аналізатор А і фокусується камерним об’єктивом Кам на чутливу площадку 

фотоприймача ФП (фотодіода). Поляризатор П встановлюється в початкове 

положення під кутом ψП = 45° до p-площини, щоб вирівняти інтенсивності p- 

та s-компонент падаючого випромінювання. Надалі відбувається покрокове 

сканування обраного діапазону кутів падіння θ, під час якого для кожного θ 

реєструється інтенсивність відбитого світла при обертанні аналізатора 

Iвих(ψА). За цими даними в режимі реального часу обраховуються кутові 

залежності еліпсометричних параметрів ψ(θ) і Δ(θ).  

Теоретичне обчислення азимута відновленої лінійної поляризації ψ та 

зсуву фаз Δ між p- і s-компонентами пройденого через зразки світла 

відбувалось шляхом моделювання проходження світла крізь багатошарову 

плівкову систему з використанням електромагнітної теорії, описаної в [105]. 

Визначення відбивання, пропускання та поглинання такої системи з точки 

зору електромагнітної теорії зводиться до вирішення граничної задачі, тобто  

визначення стаціонарних амплітуд векторів напруженостей електричного і 

магнітного полів на всіх границях багатошарової системи з врахуванням 

інтерференційних явищ при падінні світлової хвилі з певними 

характеристиками. Всі енергетичні співвідношення і фазові зміни в кінцевому 

рахунку виражаються через вектори поля. 

Вважалося, що світло, яке падає на зразок описується плоскою хвилею 

(лінійно поляризоване, монохроматичне і має нескінченно широкий переріз 

пучка). Також було висунуте припущення, що досліджувана тонкоплівкова 

структура складається з нескінченно широких плоскопаралельних шарів, 

однорідних та ізотропних, а оптичні властивості кожного такого шару 

повністю описуються комплексним показником заломлення 𝑁𝑗  =  𝑛𝑗−𝑖𝑘𝑗  та 

геометричною товщиною 𝑑𝑗. Нумерацію обираємо з верхнього оксидного 
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шару Рис. 7.2 верхній шар – 1, метал – 2, нижній адгезійний шар – 3, скляна 

підкладка – 4. 

 

Рис. 7.2. Модельна структура плівок молібдену та титану 

 

На першому етапі за наведеними в [105] рекурентними формулами, які 

зручно записувати у вигляді матричних рівнянь, були розраховані комплексні 

вектори напруженості на межах середовищ. В результаті коефіцієнт 

відбивання та зміна фази електричної хвилі при цьому визначаються 

наступним чином: 

𝑅 = (𝑅𝑒 [
𝐸0−

(𝑟)

𝐸0−
(𝑡)])

2

 (7.1) 

 

𝜌 = 𝐼𝑚 [
𝐸0−

(𝑟)

𝐸0−
(𝑡)], (7.2) 

де 𝐸0−
(𝑡)

 та 𝐸0−
(𝑟)

 – це амплітуди падаючої на межу поділу між повітрям і першим 

середовищем багатошарової структури хвилі та відбитої від цієї межі хвилі 

відповідно. 

Щоб дістати еліпсометричні параметри ψ і Δ були отримані за 

наступними формулами: 
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Для кожного із досліджуваних зразків порівнювались 

експериментально виміряні й теоретично розраховані залежності ψ(θ) і Δ(θ) 

[16]. При цьому показники заломлення n і поглинання k шарів вважали 

відомими (Табл. 7.1), а товщини шарів d1 … d3 виступали в якості невідомих 

параметрів, які потрібно підібрати. Критерієм якості підбору слугувало 

середнє квадратичне відхилення MSE між теоретичними й 

експериментальними даними: 

 

𝑀𝑆𝐸 = 𝑤𝜓 ∙
1

𝑚
∑ (𝜓𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟

𝑗
− 𝜓𝑒𝑥𝑝

𝑗
)
2

𝑚
𝑗=1 + 𝑤Δ ∙

1

𝑚
∑ (Δ𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟

𝑗
− Δ𝑒𝑥𝑝

𝑗
)
2

𝑚
𝑗=1  (7.5) 

 

Тут 𝑤𝜓 та 𝑤Δ – це вагові коефіцієнти, які обирали обернено пропорційними 

до найбільших значень, які досягають відповідні криві на графіках. Крім 

цього, інтервал Δθ, в якому обчислюється MSE задавали так, щоб це 

відповідало області поблизу псевдоголовного кута зразка, яка містить 

характерні особливості графіків (мінімум ψ і перехід Δ через 90°). 

 

Таблиця 7.1 

Оптичні властивості матеріалів зразків 

Матеріал n k 

Mo 3,42 3,62 

MoO3 2,09 0,02 

Ti 2,46 3,08 

TiO2 2,39 0,00 

 

Результати вимірювань, а також теоретичні криві, одержані вказаним 

методом, зображені на Рис. 7.3-9.  
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а б 

Рис. 7.3. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Мо1 

Спостерігається добре узгодження для плівок молібдену Мо1 та Мо2 

експериментальних результатів з теоретичними кривими. Звертає на себе 

увагу, що для кутової залежності азимуту відновленої лінійної поляризації 

теоретичне значення мінімуму дещо зміщене відносно експериментального в 

область більших кутів. Узгодження теоретичних та експериментальних 

результатів для зсуву фаз Δ тим краще, чим менше вони відрізняються від 90. 

а б 

Рис. 7.4. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Мо2 
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 б 

Рис. 7.5. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Мо3 

 

 

а б 

Рис. 7.6. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Ті1 

 

Для зразків Мо3 та Ті1 зміщення мінімуму азимуту відновленої лінійної 

поляризації незначне, проте теоретична крива дещо «розширена» відносно 

експериментальних значень.   
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а б 

Рис. 7.7. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Ті2 

 

 

 

а б 

Рис. 7.8. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Ті3 
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а б 

Рис. 7.9. Експериментальні (символи) та теоретичні (лінія) кутові залежності 

еліпсометричних параметрів ψ (а) та Δ (б) для зразка Ті4 

 

 

Зразки Ті3 та Ті4 демонструють найкраще узгодження між 

теоретичними та експериментальними даними як для кутових залежностей 

азимуту відновленої лінійної поляризації, так і для кутових залежностей 

зсуву фаз між p- та s-компонентами. 

В межах розв’язку оберненої задачі еліпсометрії були отримані 

параметри товщин шарів d1 … d3 для всіх зразків. Згідно з [197], для 

молібденових зразків верхній шар 1 складається, в основному, з оксиду 

молібдену МоО3, а нижній шар 3 – теж з оксиду МоО3 і, можливо, інших 

сполук. Для титанових зразків це переважно оксид TiO2. Тому для 

розрахунків нами були обрані саме ці сполуки. Результати підбору товщин 

для всіх зразків зведені в Табл. 7.2 і Табл. 7.3. У цих же таблицях вказано 

виміряні коефіцієнти пропускання T зразків при нормальному падінні 

випромінювання на їх поверхню. 
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Таблиця 7.2 

Обчислені товщини шарів, час осадження та 

коефіцієнт пропускання для зразків молібдену 

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

Mo1 17,8 6,6 5·10
-5

 30 c 0,46 

Mo2 10,7 8,9 9·10
-3

 45 c 0,32 

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

 

Таблиця 7.3 

Обчислені товщини шарів та 

коефіцієнт пропускання для зразків титану 

Зразок d1, нм d2, нм d3, нм Tексп 

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

Ti2 8,6 12,7 10
-4

 0,37 

Ti3 6,7 22,8 3·10
-3

 0,19 

Ti4 2,3 35,8 7·10
-3

 0,10 

 

Видно, що більшим коефіцієнтам пропускання T, яким відповідає 

менша кількість осадженого металу, відповідають найбільші значення 

товщин оксидних шарів d1 і d3. При зменшенні коефіцієнта пропускання T, 

або, іншими словами, зростанні кількості осадженого металу, ці товщини 

зменшуються як за абсолютною величиною, так і відносно товщини не 

окисненого металевого шару d2. Тут можливе наступне пояснення. При 

малому часі осадження метал осідає на підкладку нерівномірно, утворюючи 

острівцеві структури. Ці металеві острівці обростають шаром окису з усіх 

боків. Механізми окислення відрізняється лише для області, що контактує з 

підкладкою, та вільної поверхні. Тому тришарова модель для відповідних 

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

довше, настає поріг перколяції і острівці починають зливатися між собою. 

Така структура є менш вразливою до окислення, оскільки контактує з 
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атмосферним повітрям переважно згори. Нарешті, при тривалому осадженні 

утворюється відносно однорідний і неперервний шар металу, у якого верхня 

й нижня оксидні оболонки розділені між собою. Оскільки площа поверхні, 

що контактує з атмосферою, в даному випадку найменша, а доступ до 

границі з підкладкою практично відсутній, маємо найменші товщини 

оксидних шарів d1 і d3. 

Якщо підрахувати суму товщин d1+d2+d3, то побачимо, що у зразків з 

найбільшим коефіцієнтом пропускання (і найменшим часом осадження) вона 

максимальна. Таке незрозуміле на перший погляд протиріччя пояснюється 

саме неоднорідністю утворюваних плівок. Спроба застосувати матричний 

метод до окислених острівців з повітряними проміжками між ними дає деякі 

ефективні значення d1 … d3, які значно відрізняються від реальних. Тому 

даний підхід до контролю товщин металевих окислених плівок є найбільш 

застосовним до об’єктів, у яких ці плівки мають однорідну структуру. 

Зазначимо також, що варіювання товщини адгезивного шару d3 в межах 

від 0 до 2 нм практично не змінює картину залежностей ψ(θ) і Δ(θ). Тому 

його товщину можна оцінити як таку, що не перевищує 2 нм. 

 

7.2. Стокс-поляриметрія тонких плівок Au та Sn 

 

Еліпсометричний метод діагностики тонких металевих (або інших) 

плівок є одним із найбільш відомих і вживаних внаслідок його безконтактної 

природи та високої чутливості. Однак, класична еліпсометрія працює в 

припущенні, що зондове випромінювання є повністю поляризованим як до, 

так і після взаємодії з об’єктом, не враховуючи можливе його розсіяння та 

деполяризацію. В цьому методі не можна відділити деполяризовану складову 

випромінювання на виході системи, а отже, для деяких досліджуваних 

об’єктів не можна одержати коректного результату. 
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Натомість існує більш загальний підхід, при якому стан поляризації 

вихідного променя описують із залученням формалізму Стокса [198]. 

Поляризація задається чотиривимірним вектором 𝑆 = {𝐼, 𝑄, 𝑈, 𝑉}𝑇, у якого 

незалежними є лише три компоненти. Для відомого вектора Стокса, 

виділення в випромінюванні повністю поляризованої та деполяризованої 

компонент проводиться за формулою: 

 

 1

0

0

0

I PI P I

Q Q

U U

V V

    
    
     
    
    

     

    (7.5) 

 

де 
2 2 2 /P Q U V I    

В якості досліджуваних об’єктів були обрані Au та Sn. При нанесенні 

на підкладку в незначній кількості, вони утворюють острівцеві структури, які 

здатні розсіювати та деполяризувати світло. В такому вигляді через 

обмеженість електронної плазми починають проявлятися розмірні ефекти і 

метали набувають особливих властивостей, які становлять неабиякий 

науковий та практичний інтерес [199]. Так, наноострівцеве золото може 

застосовуватися у відбивачах світла з заданим спектральним розподілом 

[200], сенсорах на основі спектроскопії поверхневого плазмонного резонансу 

[201] чи Раманівського розсіяння [202]. Острівцеве олово, будучи після 

осадження окисленим, може використовуватися як чутливий елемент у 

газових сенсорах [203]. З огляду на це, встановлення зв’язку між величиною 

деполяризації відбитого від острівцевих металевих плівок світла та 

структурною будовою відповідних зразків є актуальною теоретичною та 

практичною задачею. 

Для її вирішення досліджувались метали Au та Sn, осаджені на скляні 

підкладинки у вигляді надтонких плівок. Відповідно, було виготовлено два 

набори по 5 зразків, котрі відрізняються за кількістю осадженого металу. При 
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цьому прагнули, щоб кожен такий набір демонстрував перехід через поріг 

перколяції – від окремих острівців до суцільного металевого шару. 

Осадження плівок золота проводилося на модернізованому приладі 

вакуумного осадження ВУП-5 методом магнетронного розпорошення на 

постійному струмі 20 мА металічної мішені в атмосферному розряді при 

тиску 5×10
-1

 мм рт. ст. Товщина утворюваних золотих плівок не 

контролювалася. Зразкам були присвоєні назви з порядковими номерами: 

Au_1, Au_2, Au_3, Au_4, Au_5. 

У якості підкладок були використані стандартні предметні стекла. 

Перед осадженням вони очищувались етанолом та проходили обробку в 

ультразвуковій ванні з дистильованою водою протягом 20 хвилин. 

Плівки олова напорошувалися на скляні підкладки з предметного скла 

в цій же установці методом термічного осадження з молібденового човника у 

високому вакуумі. Для цього камера установки попередньо відкачувалась до 

вакууму (2…3)×10
-5

 мм рт. ст. Відстань 𝑅 від човника до підкладки складала 

20 см. Для оцінки «номінальної» товщини плівки використовувалось 

співвідношення 𝑑 =  𝑚/(4𝑅2), де 𝑑 – товщина плівки в см, m – маса в 

грамах, R – відстань від човника до підкладки в см, 𝜌 – густина матеріалу, що 

напорошується, в г/см
3
 (для олова 𝜌 =7,31 г/см

3
). Відповідні дані наведені в 

Табл. 7.4.  

Таблиця 7.4 

Номінальні товщини шарів осадженого олова  

Зразок Номінальна товщина, нм 

Sn_10_mg 2,7 

Sn_20_mg 5,4 

Sn_45_mg 12,2 

Sn_60_mg 16,3 

Sn_155_mg 42,2 
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Зразкам були присвоєні назви, що містять масу витраченого при 

осадженні матеріалу: Sn_10_mg, Sn_20_mg, Sn_45_mg, Sn_60_mg, 

Sn_155_mg. 

З метою визначення вектора Стокса було використано 

багатофункціональний автоматизований вимірювальний комплекс [15], 

зібраний в конфігурації поляриметра (Рис. 7.10). 

 

 

Рис. 7.10. Схема поляриметра. 1 – джерело випромінювання 

λ = 0,625 мкм; 2, 7 – коліматорний та камерний об’єктиви; 3 – поляризатор, 4 

– зразок, 5 – чвертьхвильова пластинка; 6 – аналізатор; 8 – фотоприймач. 

 

Основою його служить гоніометр Г5, на коліматорній трубі якого 

встановлено поляризатор 2, а на камерній – фазову пластинку 5 і аналізатор 

6. Обертання двох останніх оптичних елементів (5 та 6) дозволяє виміряти 

чотири компоненти вектора Стокса при даному куті падіння, а 

позиціонування столика із зразком 4 та камерної труби з фотоприймачем 8 

дає змогу одержати кутові залежності цих компонент. Вимірювання 

проводились на довжині хвилі λ = 0,625 мкм. 

Також на цій же довжині хвилі з використанням цього ж устаткування 

були проведені фотометричні вимірювання коефіцієнта пропускання зразків 

𝑇. Діаметр світлового пучка при вимірюваннях становив 4 мм. 

Для визначення питомого опору осаджених металевих плівок був 

застосований чотирьохзондовий метод з використанням вимірювальної 
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головки приладу ИУС-3. Відповідні результати наведені в Табл. 7.5. Слід 

зазначити, що для зразків Au_1, Au_2 та Sn_10_mg скільки-небудь помітної 

провідності не було виявлено. 

 

Таблиця 7.5 

Питомі опори металевих плівок 

Зразок Питомий опір, 10
-6

*Ом*м 

Au_1 --- 

Au_2 --- 

Au_3 20 

Au_4 30 

Au_5 8,2 

Sn_10_mg --- 

Sn_20_mg 8,3 

Sn_45_mg 2,9 

Sn_60_mg 4,5 

Sn_155_mg 0,89 

 

 

Крім того, морфологію поверхні зразків було досліджено методом 

атомно-силової мікроскопії (АСМ) за допомогою лабораторного комплексу 

«INTEGRA» від NT-MDT. Вимірювання відбувалося в напівконтактному 

режимі (tapping mode). Область сканування мала розміри 15×15 мкм, 

роздільна здатність зонда при цьому становила 40 нм. Вигляд одержаних 

АСМ-зображень  для усіх зразків показаний на Рис. 7.11. 

Отримані зображення демонструють, що по мірі наростання шару 

золота чи олова шорсткість поверхні зразка спочатку мала, а далі 

збільшується і переходить через максимум. Це може позначитись на 

характері взаємодії з поляризованим випромінюванням та оптичних 

властивостях таких зразків, що й стало предметом дослідження даної роботи. 
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Рис. 7.11. АСМ-зображення поверхонь двох наборів зразків на основі Au і Sn 

 

Для аналізу зображень атомно-силової мікроскопії спочатку були 

виконані базові перетворення зображення, характерні для скануючої 

мікроскопії взагалі, такі як компенсація кривизни траєкторії зонда шляхом 

віднімання поверхні 2-го порядку або вище та компенсація дефектів 

розгортки шляхом вирівнювання сусідніх рядків зображення. В результаті 

цих дій отримано рельєф із спрямленою основою (площиною). Нуль відліку 

по висоті встановлювався за найнижчою точкою кожного зображення. 

В подальшому зображення зразків розглядали з певними 

припущеннями. По-перше: на поверхні зразків, що містять найменше металу 

(Au_1, Au_2), весь метал зібрався у вигляді поодиноких зерен, які чітко 

можна виділити на фоні підкладки. Так, відомо [204], що золото, осаджене в 

надмалих кількостях на скло без термічного відпалу (шар < 10 нм) схильне 

самочинно збиратися в наноострівці. Тоді відносно дрібний рельєф на 

переважній частині поверхні цих зразків можна співвіднести з нерівностями 

скла, а окремі найвищі піки – з металевими острівцями. Провівши січну 
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площину на заданій висоті, змінюючи цю висоту і спостерігаючи за 

перерізом поверхні, була визначена шорсткість поверхні скляної підкладки. 

Для наших зразків вона склала 20 нм, що цілком узгоджується з 

літературними типовими значеннями [205]. 

Зображення зразків із більшою кількістю осадженого металу не 

дозволяють так легко розрізнити металеві та неметалеві області. Тому було 

висунуте наступне припущення: металева плівка на всіх зразках не є 

суцільною, оскільки в силу вищезгаданої особливості поведінки тонких 

плівок існують непокриті ділянки скла. Це означає, що найглибші впадини 

рельєфу з достатньо високою ймовірністю можуть відповідати нижній 

границі профілю нерівностей скла. Вважаючи, що шорсткість усіх 

підкладинок з набору однакова, січна площина була задана на рівні верхньої 

границі нерівностей, визначеному раніше (20 нм). Одержаний переріз 

поверхні, таким чином, показує металеві ділянки. 

Як виявилось, для зразків золота Au_3, Au_5 та усіх зразків олова, крім 

Sn_10_mg, цей переріз є майже суцільним, тому виділити у ньому окремі 

острівці не можливо. Тому далі розглядали нерівності поверхні взагалі, 

проводячи січну площину на рівні приблизно 20…30% від максимального 

значення. Кількість зафіксованих при цьому нерівностей на сканованій 

ділянці та їх середній розмір наведено в Табл. 7.6. 

Коефіцієнти пропускання 𝑇 досліджуваних зразків були використані 

для того, аби визначити ефективну товщину металевого шару 𝑑𝑒𝑓𝑓. Оптичні 

параметри цього шару вважалися такими ж, як і для чистого масивного 

відповідного металу, а саме: 𝑛 = 0,1746, 𝑘 = 3,3920 для золота [206] та 

 𝑛 = 3,88 𝑘 = 6,05 для білого олова (β-Sn) [199]. Оскільки зондуюче 

випромінювання було некогерентним, товщина скляних підкладинок 

набагато більша за довжину хвилі, а металева плівка шорстка, на отримані 

результати вимірювань не впливають інтерференційні явища. Для 

перерахунку була застосована спрощена наближена формула з поправкою 

лише на відбивання від вільної поверхні підкладки: 
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𝑇 = (1 − 𝑟) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
4𝜋𝑘𝑑𝑒𝑓𝑓

𝜆
)    (7.6) 

де 𝑟 = |
𝑛−1

𝑛+1
|
2
 – коефіцієнт відбивання на межі повітря-скло при нормальному 

падінні, 𝑘 – показник поглинання металу. 

 

Таблиця 7.6 

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

Зразок АСМ-мікроскопія 

 Кількість зерен Середній розмір зерна, нм 

Au_1 15 215 

Au_2 228 194 

Au_3 613 146 

Au_4 701 158 

Au_5 64 173 

Sn_10_mg --- --- 

Sn_20_mg 2012 148 

Sn_45_mg 741 226 

Sn_60_mg 228 211 

Sn_155_mg 159 266 

 

Показник заломлення скла 𝑛 визначали за пропусканням чистої 

підкладки, користуючись співвідношенням, що враховує багатократне 

відбивання: 

𝑇 =
(1−𝑟)2

1−𝑟2
      (7.7) 

Одержано 𝑛 = 1,69 ± 0,05. 

Коефіцієнти пропускання 𝑇 та ефективні товщини 𝑑𝑒𝑓𝑓 наведені в 

Табл. 7.7. Як і слід очікувати, зі зростанням кількості осадженого металу 

пропускання зменшується. 
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Таблиця 7.7 

Коефіцієнти пропускання 𝑇 та ефективні товщини 𝑑𝑒𝑓𝑓металевих плівок 

Зразок Пропускання T deff, нм 

Au_1 0,76 3,1 

Au_2 0,62 6,1 

Au_3 0,48 9,7 

Au_4 0,52 8,6 

Au_5 0,26 18 

Sn_10_mg 0,56 4,2 

Sn_20_mg 0,010 37 

Sn_45_mg 0,00072 59 

Sn_60_mg 0,00045 63 

Sn_155_mg 0,00041 64 

 

За виміряними компонентами вектора Стокса 𝑆 = {𝐼, 𝑄, 𝑈, 𝑉}𝑇 були 

отримані кутові залежності еліпсометричних параметрів 𝜓(𝜃), Δ(𝜃) та 

ступеня поляризації відбитого променя 𝑝: 

𝜓 =
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

√𝑈2+𝑉2

−𝑄
)     (7.8) 

𝛥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
−𝑉

𝑈
)     (7.9) 

𝑝 =
√𝑄2+𝑈2+𝑉2

𝐼
      (7.10) 

Далі, користуючись матричним методом розрахунку відбивання 

випромінювання від  багатошарових систем, були одержані відповідні 

теоретичні залежності 𝜓(𝜃) та Δ(𝜃) аналогічно до того, як це було у роботі 

[17]. Розбіжність між теоретичними та експериментальними кривими 

характеризувалась середнім квадратичним відхиленням MSE: 
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𝑀𝑆𝐸 =
1

2
{

1

𝑚
∑ (𝑐𝑜𝑠Δ𝑗

𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑠Δ𝑗
𝑒𝑥𝑝

)
2𝑚

𝑗=0 + +
1

𝑚
∑ (𝑡𝑔ψ𝑗

𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟 −𝑚
𝑗=0

𝑡𝑔ψ𝑗
𝑒𝑥𝑝

)
2
} . 

Розрахунок проводився в рамках моделі однорідного ефективного шару 

на напівнескінченній підкладинці. Варіюючи його параметри (комплексний 

показник заломлення 𝑛 + 𝑖𝑘 та товщину 𝑑), досягали мінімального значення 

MSE і розв’язували таким чином обернену задачу еліпсометрії. Одержані 

параметри 𝑛, 𝑘, 𝑑 представлені у Табл. 7.8. 

 

Таблиця 7.8 

Оптичні параметри металевих плівок 𝑛, 𝑘 та ефективні товщини 𝑑𝑒𝑓𝑓, які 

були визначені еліпсометричним методом 

Зразок n k d_eff, нм 

Au_1 0,43 0,391 4 

Au_2 2,03 0,880 9 

Au_3 1,35 1,732 52 

Au_4 1,37 1,443 49 

Au_5 0,89 1,931 79 

Sn_10_mg 2,00 0,806 36 

Sn_20_mg 1,11 2,314 79 

Sn_45_mg 1,23 1,414 56 

Sn_60_mg 1,15 2,610 55 

Sn_155_mg 1,21 3,521 58 

 

Показники заломлення та поглинання ефективних шарів значно 

відрізняються між зразками та порівняно з зазначеними вище літературними 

даними для обраних металів. А от товщини 𝑑 для серії зразків Au корелюють 

з їх пропусканням. Зазначимо, що значення MSE для одержаних розв’язків 

були порядку 10
-4

 (Au) та 10
-5

 (Sn). 
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Графіки кутових залежностей ступеня поляризації відбитого 

випромінювання 𝑝(𝜃) наведені на Рис. 7.12. [19] 

 

 

  

Рис. 7.12. Кутові залежності ступеня поляризації відбитого променя 𝑝(𝜃) для 

двох серій зразків на основі Au та Sn 

 

 

Видно, що зі збільшенням кута падіння спостерігається тенденція до 

зменшення ступеня поляризації. Максимальну величину деполяризації 1 − 𝑝 

при 𝜃 = 80° можна оцінити як 10% для Au та 2% для Sn. Окремо 

виособлюється з-поміж інших графік для зразка Sn_10_mg. Як свідчать 

результати АСМ, еліпсометрії та питомого опору, олова на поверхні цього 

зразка вкрай мало. Значна деполяризація даного зразка, можливо, зумовлена 

незаповненими нерівностями рельєфу скляної підкладинки. Ступінь 

поляризації випромінювання відбитого зразками при куті падіння 𝜃 = 80° 

наведена у Табл. 7.9. 

Ступінь поляризації 𝑝(𝜃) залежить від співвідношення між 

когерентною та дифузною компонентами розсіяного світла. Одразу 

необхідно відзначити, що його кутові залежності не описуються класичними 

законами розсіяння світла шорсткою поверхнею. Так, згідно [207] при 
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збільшенні кута падіння інтенсивність дзеркальної компоненти зростає, а, 

отже, зростає і відношення між когерентною та дифузною компонентами. За 

таких умов має зростати і ступінь поляризації. Результати експерименту 

демонструють протилежне. 

 

 

Таблиця 7.9 

Ступінь поляризації випромінювання відбитого зразками при куті 

падіння 𝜃 = 80° 

Зразок Ступінь поляризації 〈𝑝〉 

Au_1 0,953 

Au_2 0,933 

Au_3 0,902 

Au_4 0,874 

Au_5 0,970 

Sn_10_mg 0,842 

Sn_20_mg 0,971 

Sn_45_mg 0,978 

Sn_60_mg 0,970 

Sn_155_mg 0,977 

 

 

Пояснення полягає в особливостях екстинкції частинок з розмірами, 

меншими за довжину хвилі падаючого випромінювання. Розсіяння та 

поглинання однією такою частинкою може бути цілком точно описано за 

допомогою теорії Мі. Згідно з нею перерізи екстинкції, розсіяння та 

поглинання світла частинкою сферичної форми можна представити у вигляді 

розкладу в ряд за сферичними гармоніками: 
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де 
0/m n n , 

0,n n  – комплексний показник заломлення частинки та дійсний 

показник заломлення середовища; k  – хвильовий вектор; x k R   – 

безрозмірний параметр ( R  – радіус частинки); ,L L   – функції Рікатті-

Бесселя та Ганкеля. Штрихом позначено диференціювання. Індекс 1L   

відповідає полю диполя, 2L   – квадруполя. Розмір частинки визначатиме 

чи будуть проявлятись моди вищих порядків. Для малих частинок  R   

домінуючою буде дипольна мода. 

Збільшення центрів розсіяння веде до зростання екстинкції всієї плівки, 

збільшення дифузної компоненти розсіяного світла та зниження ступеня 

поляризації відбитого випромінювання. Відповідні дані по кількості частинок 

на одиниці площі, пропускання плівок та ступеню поляризації містяться в 

табл. 7.6-9. Так, для зразків Au_1-Au_4 спостерігається зменшення ступеню 

поляризації 𝑝 при зростанні кількості центрів розсіяння, а для зразка Au_5 
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утворення на поверхні суцільної плівки металу з окремими частинками 

золота, які виступають над поверхнею, веде до зростання цього параметра. 

Однак, отримані залежності не можуть бути пояснені лише 

припущенням про адитивність екстинкцій окремих частинок. Повна модель 

повинна враховувати взаємодію як окремої частинки з частинками, які її 

оточують, так і взаємодію частинки з підкладкою на якій вона знаходиться. 

Відповідним питанням присвячена значна кількість робіт, наприклад, [208, 

209]. 

З Рис. 7.12 видно, що при збільшенні кута падіння 𝜃 ступінь 

поляризації 𝑝 зменшується. Така  поведінка може бути пояснена 

особливостями розсіяння за наявності підкладинки. При цьому в опроміненні 

окремої частинки, окрім падаючої хвилі, бере участь хвиля, яка відбивається 

від підкладинки. Припускаючи, що розсіяння окремими частинками 

відбувається незалежно, а інтерференція між розсіяними компонентами 

породженими прямою та відбитою хвилями відсутня, некогерентну складову 

в напрямку дзеркального відбивання можна представити сумою цих двох 

компонент. У той час, як для обраної частинки інтенсивність розсіяної 

компоненти, що відповідає прямій хвилі, визначається інтенсивністю цієї 

хвилі та значенням індикатриси розсіяння частинки в напрямку подвійного 

кута падіння відносно напряму освітлення, для розсіяної компоненти, 

породженої відбитою хвилею, значення інтенсивності визначається 

інтенсивністю падаючої хвилі, коефіцієнтом відбивання поверхні 

підкладинки та значенням індикатриси розсіяння частинки вздовж напрямку 

освітлення. Для ілюстрації на Рис. 7.13 наведено типовий вигляд індикатриси 

розсіяння для золотої сферичної частинки. Діаметр частинки 0,18 мкм, 

розрахунок виконано за допомогою програми ScatLab. Для частинки олова 

вигляд індикатрис принципово не відрізняється. 
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Рис. 7.13. Індикатриси розсіяння світла λ = 0,625 мкм сферичними 

частинками Au діаметром 0,18 мкм. H – горизонтальна поляризація (p), V – 

вертикальна поляризація (s), T – їх сума (площина діаграми вважається 

горизонтальною). Азимутальна шкала в градусах, радіальна – в умовних 

одиницях. 

 

Видно, що про збільшенні кута падіння 𝜃 від 55° до 80° інтенсивність 

розсіяної компоненти, яка породжена падаючою хвилею, буде рости завдяки 

збільшенню значення індикатриси для p-поляризації при зменшенні кута 

розсіяння від 70° до 20°. Ефект підсилюється також внаслідок збільшення 
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френелівського коефіцієнта відбивання. Обидва ці чинники збільшують 

інтенсивність некогерентної складової при великих кутах падіння, а отже, 

зменшують ступінь поляризації світла  𝑝, яке розповсюджується в напрямку 

дзеркального відбивання. При великих кутах падіння внаслідок 

багатократних відбивань та затінення на окремих частинках, інтенсивність 

розсіяної компоненти дещо зменшується, що веде до зростання ступеню 

поляризації, яке і спостерігається на графіках. 

 

7.3. Мюллер-поляриметрія острівцевих плівок Au 

 

Недоліками прямих методів контролю структури поверхонь – атомно-

силової та скануючої електронної мікроскопії є контактність (для першої) та 

непридатність для забезпечення серійного контролю продукції. Крім того, 

вони не дають інформації про оптичні властивості контрольованого об’єкту. 

Більш гнучкими є оптичні поляризаційні методи, такі як еліпсометрія. Вони 

безконтактні, неруйнівні, експресні і можуть бути інтегровані в інше 

експериментальне чи технологічне обладнання. Разом з тим, вкрай висока 

чутливість еліпсометрії до стану поверхні накладає особливі вимоги до 

чистоти експерименту, а також ретельного вибору теоретичної моделі. 

У звичайній еліпсометрії наближено вважається, що реєстроване 

випромінювання повністю поляризоване. Однак, для ряду об’єктів, одним із 

яких є острівцеві металеві плівки, має місце також розсіяння зондового 

променя [210], у результаті чого його деполяризація може бути значною. 

Подібні випадки вимагають розширеного методу вимірювання стану 

поляризації із застосуванням більш потужного формалізму вектора Стокса 

[211]. Досліджуваний об’єкт тоді характеризується дійсною 4×4 матрицею 

Мюллера. 

В цій частині роботи необхідно було дослідити зв’язок між окремими 

елементами матриці Мюллера та структурою острівцевих плівок золота. 
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Об’єктами дослідження були обрані п’ять плівок золота, які детально 

описані в попередньому пункті.  

Оптична поляриметрія була виконана на автоматизованому 

гоніополяриметричному комплексі [15]. Його конфігурація під час 

досліджень була такою, як показано на Рис. 7.14. 

 

Рис. 7.14. Оптична схема для поляриметричних вимірювань. LED – 

джерело випромінювання, P – поляризатор, S – зразок, C – компенсатор 

(чвертьхвильова фазова пластина), A – аналізатор, PD – фотодетектор. 

 

Робоча довжина хвилі випромінювання була 625 нм. Плоско 

поляризоване світло падало під заданим кутом θ на металеву плівку S. 

Змінюючи кутові положення фазової пластинки C та аналізатора A і 

реєструючи відповідні інтенсивності променя на приймачі PD, вимірювались 

4 компоненти вектора Стокса 𝑆 = {𝐼, 𝑄, 𝑈, 𝑉}𝑇 відбитого від зразка світла. 

Додаткові повороти поляризатора P та вимірювання вектора Стокса за 

відсутності зразка дають змогу визначити матрицю Мюллера зразка при 

даному кутовому положенні. 

Для цього застосовується відомий підхід [212], коли матричне 

рівняння, що пов’язує вектори Стокса падаючого (𝑆01) та відбитого (𝑆1) 

випромінювання, переписується в модифікованому вигляді: 

 

𝑆1 = �̂�𝑆01  →  

[
 
 
 
 𝑆01

𝑇  

 𝑆01
𝑇

  
  

  
  

𝑆01
𝑇  

 𝑆01
𝑇 ]

 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
𝑚11

𝑚12

𝑚13

⋮
𝑚44]

 
 
 
 

= 𝑆1  (7.16) 
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Матриця 4×16 у лівій частині  модифікованого рівняння утворюється з 

елементів вектора Стокса падаючого променя (у порожніх позиціях стоять 

нулі), а вектор – із рядків шуканої матриці Мюллера �̂�. Маємо 

недовизначену систему 4 лінійних рівнянь з 16 невідомими. Щоб систему 

можна було розв’язати, її доповнюють новими рівняннями з іншими 

вхідними векторами: 𝑆02, 𝑆03, і т. д. (при інших положеннях поляризатора). 

Відповідно продовжується і вектор у правій частині: 

[
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𝑇  

 𝑆01
𝑇
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𝑚12

𝑚13

⋮
𝑚44]

 
 
 
 

= [
𝑆1

𝑆2

⋮

]   (7.17) 

Під час вимірювань аналізатор постійно залишався орієнтованим 

паралельно до площини падіння (p-площини). Від обраних положень 

поляризатора та фазової пластинки залежить точність визначення елементів 

матриці Мюллера, яка визначається числом обумовленості матриці системи 

лінійних рівнянь та точністю вимірювання компонент вектора Стокса [121, 

213]. У нашому експерименті кутові положення цих елементів набували 

значень -45°, 0°, 30°, 60° та 90°. Таким чином, кожен вектор Стокса 

вимірювався з використанням 5 рівнянь, а система для знаходження 

елементів матриці Мюллера містила 20 рівнянь. Надлишковість вимірювань 

підвищує точність одержуваних результатів, але займає більше часу. Крім 

того, суттєвий вплив на кінцеві результати має точність вимірювання 

інтенсивності світла на виході. Під час експерименту накопичення сигналу з 

фотоприймача тривало до досягнення відносної похибки 0,1%. 

Для кожного зразка золота було проведено вимірювання елементів 

матриці Мюллера за вищеописаною процедурою, що супроводжувалась 
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кутовою розгорткою. Діапазон зміни кута падіння зондового променя 

складав θ = 60°…82°[18]. 

У роботі [214] розглядався вплив термічного відпалу золотої плівки на 

матрицю Мюллера. Найбільш чутливими до стану поверхні виявились 

елементи m12 та m21, які характеризують залежність екстинкції середовища 

від поляризації падаючого випромінювання. На Рис. 7.15 показано кутові 

залежності відповідних елементів ненормованої матриці Мюллера для усіх 5 

зразків. 

  

  

Рис. 7.15. Кутові залежності елементів лівого верхнього мінору матриці 

Мюллера досліджуваних зразків острівцевих плівок 

★ – Au_1, ▲ – Au_2, ● – Au_3, ◆– Au_4, ■ – Au_5 
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З наведених серій графіків видно, що існує чітка залежність даних 

коефіцієнтів від кількості осадженого металу. Так, перший елемент m11, що 

визначає загальне відбивання, зростає зі збільшенням товщини шару золота, 

що є цілком природнім. Аналогічна поведінка спостерігається і для елементу 

m22. Зі збільшенням кута падіння дані елементи зростають. 

Елементи m21 та m12 демонструють більш складну поведінку. Вони 

мають від’ємний знак і зі зростанням товщини металевого шару спочатку 

зменшуються, а потім зростають. Найнижче лежать криві для зразка 2, який 

наближається до перколяційного порогу. Кутові залежності цих елементів 

також змінюються немонотонно. Вони мають мінімум поблизу 75°, причому 

чим вище знаходиться крива, тим її мінімум робиться ширшим, пологішим і 

зміщується в область менших кутів. 

 

7.4. Висновки до Розділу 7 

 

Під час вакуумного осадження молібденових і титанових плівок на 

них уже з’являються шари окису. При подальшому контакті з атмосферою 

характер розростання цих шарів залежить від однорідності утвореної плівки. 

Товщину адгезивного оксидного шару можна оцінити меншою, ніж 2 нм. 

Застосовність матричного методу для контролю товщин описаних структур 

обмежується їх поруватістю і переходом до острівцевого типу при невеликих 

кількостях осадженого металу. Маючи додаткові експериментальні дані, за 

величинами еліпсометрично виміряних товщин оксидних шарів можна 

оцінювати якість та структуру плівок Mo й Ti. 

Тонкі острівцеві плівки металів Au та Sn на скляній підкладці здатні 

частково деполяризувати оптичне випромінювання при відбиванні. Величина 

деполяризації складає близько 10% для золотих і 2% для олов’яних плівок. 

Значення деполяризації зростає зі збільшенням кута падіння  𝜃 і досягає 

максимального значення поблизу 𝜃 = 80°. Така некласична поведінка може 

бути пояснена тим, що при збільшенні кута падіння зростає частка розсіяного 
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острівцями випромінювання в напрямку відбитого променя, що знижує 

сумарний ступінь поляризації 𝑝. Суттєвою перевагою Стокс-поляриметрії 

при дослідженні острівцевих плівок є те, що цей метод дозволяє одержати 

певну інформацію про морфологічну будову поверхні, тоді як звичайна 

еліпсометрія надає лише ефективні параметри шару. 

Тонкі острівцеві плівки золота демонструють зміну коефіцієнта 

екстинкції, що виражається у поведінці елементів m11 і m22 матриці Мюллера. 

Кутові залежності елементів m12 і m21 мають немонотонний характер з 

мінімумом в області 70°…75°. Зі зростанням товщини осадженого шару їх 

мінімум зсувається в бік менших кутів падіння, а самі ці криві зміщуються 

догори. Подібна поведінка демонструє залежність цих елементів від кількості 

розсіюючих центрів на поверхні. Так, для зразків з більшою кількістю 

нерівностей значення модуля елементів m12 і m21 перевищують за модулем 

відповідні елементи для сукупності поодиноких острівців. Це може бути 

пояснене  зміною характеру розсіяння світла по мірі росту плівки. При цьому 

збільшується взаємний вплив острівців металу та відбувається формування 

єдиної зв’язаної структури. 

Елементи матриці Мюллера m12 і m21 для острівцевих плівок золота 

можуть дати деяку інформацію про їх морфологію, що є перевагою 

порівняно з простішими методами контролю товщини цих структур, такими 

як фотометрія пропускання. Аналіз інших елементів матриці може бути 

перспективним для одержання додаткової інформації про форму та 

орієнтацію нерівностей поверхні. 
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ВИСНОВКИ 

 

Найбільш важливими результатами, одержаними в дисертації, є 

встановлення певних закономірностей та фізичних механізмів взаємодії 

поляризованого випромінювання з неоднорідними поверхневими шарами 

різної провідності та проявів цієї взаємодії  в кутових залежностях 

характеристик відбитого зразком випромінювання, а саме: 

1. Вперше запропоновано спосіб одночасного визначення показників 

заломлення та поглинання стекол за єдиною гоніофотометричною схемою.  

2. На основі матричного методу обчислення стаціонарних амплітуд 

напруженості електричного поля на межах поділу середовищ з урахуванням 

явища інтерференції хвиль при багатократному відбиванні розроблено новий 

методологічний підхід до розв’язання прямої та оберненої задач еліпсометрії 

неоднорідних поверхневих шарів. Цей підхід дозволив за результатами 

багатокутових та імерсійних вимірювань поляризаційних характеристик 

відбитого або пропущеного випромінювання визначати для цих шарів 

оптичний профіль за показником заломлення.  

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

модифікованих шарів на склі відповідають моделі ефективного середовища 

та середовища з немонотонним оптичним профілем показника заломлення, 

що має екстремум. З’ясовано, що товщина ефективного шару відповідає 

середньоквадратичній висоті нерівностей для поверхонь відповідного класу 

чистоти поверхні. Згідно з моделлю іншого профілю, який враховує 

морфологію поверхневого шару, товщина цього шару складає 190…690 нм, 

що добре узгоджується з відповідними значеннями для поверхонь скла, які 

були отримані з використанням стандартних технологій обробки і оцінки 

параметрів шорсткості.  

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

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

профілями дають схожі результати, які не перевищують значення 

(7,60,1) нм. Показано, що врахування неоднорідності поверхневого шару 
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збільшує функцію нев’язки на два порядки в порівнянні з моделлю 

однорідного шару. 

5. Вперше оцінено шляхом розв’язання оберненої задачі еліпсометрії 

характер зміни в оптичній однорідності поверхневого шару поруватого 

кремнію. Встановлено, що його властивості добре описуються двошаровою 

моделлю, а глибинний шар поруватого кремнію є однорідним за своєю 

товщиною і сам поверхневий окислений шар має складніший розподіл 

показника заломлення. Для його опису прийнятним є як лінійний, так і 

двоступінчатий профілі показника заломлення. Одержані значення 

показників заломлення в межах приповерхневого шару поруватого кремнію 

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

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

заломлення в околі значення 3,9, який заблокований оксидами, і порожні 

пори. 

6. Застосовано методи колориметрії, які демонструють добре узгодження 

розрахованого і виміряного кольорів зразка з параметром 5,8
Lab

E  , що 

додатково підтверджує адекватний вибір моделі поверхневого шару. Яскраво 

виражену інтерференційну картину в поверхневому шарі поруватого кремнію 

використано для незалежної оцінки його товщини, яка складає близько 

150 нм.  

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

гетероструктурах, які функціонують як сенсори завдяки ефекту збудження 

поверхневих плазмон-поляритонів суттєво впливає на форму кривої 

поверхневого плазмонного резонансу, внаслідок чого вимоги до ступеня 

однорідності цього оксидного шару під час процесу осадження повинні бути 

особливо високими. Показано, що зі зростанням оптичної товщини 

оксидного шару мінімум резонансної кривої зміщується в область більших 

кутів і доступний для діагностики матеріалів діапазон їхніх показників 

заломлення звужується. 

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

входять благородні метали, відіграє не лише роль адгезійного матеріалу при 
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створенні сенсора на основі плазмонного збудження, але й забезпечує 

наявність плоскої межі для нанесення наступного тонкого шару в 

гетероструктурі, заповнюючи нерівності поверхні скляної підкладинки. Це 

покращує інтерференційні умови для світла при його проходженні в 

наступному металевому шарі, що призводить до зменшення напівширини 

мінімуму кривої поверхневого плазмонного резонансу і підвищення рівня 

ефективності виготовленого в такій послідовності шарів сенсора. 

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

від того, який з металів Au, Ag чи Cu використовується для створення 

функціонального металевого шару. Показано, що сенсори на основі міді 

відрізняються незначним звуженням інтервалу визначення показників 

заломлення контрольованої речовини порівняно із сенсорами, які виготовлені 

на основі золота та срібла. 

10. Використовуючи метод Стокс-поляриметрії, встановлено значення 

деполяризації оптичного випромінювання при відбиванні від тонких 

острівцевих плівок Au та Sn на скляній підкладці. Значення ступеня 

деполяризації зростає зі збільшенням кута падіння  і досягає максимального 

значення поблизу  = 80°. З’ясовано, що на відміну від результатів 

еліпсометричної діагностики величина ступеня деполяризації надає 

інформацію про морфологічну будову поверхні. 

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

m21 для острівцевих плівок золота мають немонотонний характер з 

мінімумом в області кутів падіння від 70° до 75° та визначаються кількістю 

розсіювальних центрів. Показано, що використання цих залежностей як для 

елементів m12 і m21, так і для елементів m11 і m22 дозволяє контролювати як 

товщину плівки, так і її морфологічні особливості при формуванні. 

12. Отримані результати дозволяють підвищити точність визначення 

оптичних характеристик поверхневих шарів, використати виявлені 

морфологічні особливості формування гетероструктури гоніополяризаційним 

методом для контролю оптичних інтерфейсів та розробки нових оптичних 

елементів, зокрема сенсорів, що працюють завдяки ефекту збудження 

поверхневих плазмон-поляритонів. 
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