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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Усі реальні існуючі об’єкти навколо нас є в тій чи іншій 

мірі шорсткими, тобто такими, що мають неідеально плоску поверхнею [1а]. Це 
пояснює неабиякий інтерес до вивчення процесів розсіювання електромагнітних 
хвиль. Розсіювання електромагнітних хвиль застосовується у сучасній радіофізиці 
[2а], оптиці [3а], радіо- та гідролокації, радіоастрономії, тощо. А з кінця XX ст. 
інтенсивно розвиваються нові напрями в електроніці та нанооптиці, пов’язані з 
розсіюванням поверхневих плазмон-поляритонів. Ці хвилі є окремим випадком 
широкого загалу поверхневих електромагнітних хвиль, які існують на межі між двома 
середовищами [1а]. Сьогодні у багатьох лабораторіях проводять інтенсивні 
дослідження в галузі застосування поверхневих плазмон-поляритонів для передачі 
інформації на оптичних частотах між нанорозмірними електронними процесами. 
Серед пасивних елементів найперспективнішими є плазмонні хвилеводи, якими 
можуть бути шорсткі плівки золота, які порівняно легко сформувати методом 
електронно-променевої літографії [4а]. Проте, процеси розсіювання хвиль на 
шорстких поверхнях можуть бути дуже значними, що може призвести до виникнення 
значних енергетичних втрат у таких хвилеводах. Саме тому вивчення процесів 
розсіювання поверхневих плазмон-поляритонів є актуальною задачею вже протягом 
багатьох років [5а,6а]. Поверхневі плазмон-поляритони (ППП) – електромагнітні 
хвилі, пов'язані з коливаннями електронної плазми в металах [1а]. Це взаємопов’язані 
між собою коливання густини вільних зарядів усередині провідного середовища та 
осциляції вектора електромагнітного поля, що поширюються вздовж межі поділу 
метал-діелектрик і існують одночасно у двох середовищах. Електромагнітне поле 
поверхневого плазмон-поляритона є локалізованим біля межі поділу і швидко загасає 
з віддаленням від неї, зумовлюючи двовимірну природу поверхневих плазмон-
поляритонів (ППП). Унаслідок цього властивості ППП значно залежать від 
властивостей і стану поверхонь, по якій поширюються. Окрім того, взаємодія 
плазмон-поляритонів з різними мікро- і нанооб’єктами є цінним джерелом інформації 
про ці об’єкти, адже значним чином залежить від властивостей поверхні, таких як 
розміру нерівностей, середовища, температури, тощо [7а]. Ці властивості ППП є 
основою для створення цілої низки чутливих детекторів, застосування яких набуло 
значного поширення в біологічних та хімічних дослідженнях [8а]. Проте спектр 
застосування ППП не обмежується лише зазначеними вище технологіями: явище 
розсіювання ППП використовують для покращення властивостей сонячних елементів 
[9а], визначення параметрів поверхні (наприклад, коефіцієнта відбиття, візуалізації 
об’єктів [10а], тощо).  

Незважаючи на вичерпну кількість робіт, присвячених вивченню процесу 
розсіювання ППП металевими поверхнями, у тому числі золотими, ряд питань 
залишається нерозв’язаним. Так, наприклад, серед великої кількості робіт, 
присвячених вивченню розсіювання ППП дифракційними гратками, основну увагу 
приділено розсіювання p-поляризованих хвиль, що пояснюється тим, що саме вони 
використовуються для збудження ППП. Як наслідок, коефіцієнт підсилення ППП, 
який визначається як відношення інтенсивностей розсіяних p- та s-поляризованих 
хвиль, не є детально вивченим. Проте знання цього коефіцієнту та його залежностей 
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від параметрів гратки дасть можливість краще розуміти процеси збудження ППП на 
дифракційних гратках. 

Ще однією цікавою та актуальною проблемою є залежність процесу 
розсіювання ППП від шорсткості поверхні, яка в свою чергу є доволі загальною 
характеристикою рельєфу поверхні. Розуміння таких залежностей та виготовлення 
плівок зі змінною шорсткістю розширять спектр застосування ППП, та можуть бути 
використані для вивчення рельєфу поверхні. Варто зазначити, що розглядати процеси 
розсіювання ППП неможливо окремо від процесів розсіювання об’ємних  хвиль, тому 
цікавим є експериментальне вивчення обох цих явищ та теоретичне пояснення їх 
зв’язку. А враховуючи наявність значної залежності цих процесів від рельєфу 
поверхні, відкриваються можливості до реконструкції профілю поверхні шляхом 
відновлення зображення за допомогою розсіяного світла. 

Проте, хоча більшість досліджень явища розсіювання хвиль пов’язана саме з 
металевими плівками та поверхнями, останнім часом багато уваги привернули до себе 
різноманітні плівкові покриття, які можуть бути кристалізовані після напилення. 
Значну увагу серед таких плівок до себе привернули плівки оксиду індія-олова. 
Властивості таких плівок сильно залежать від параметрів процесу їх напилення та від 
їх подальшої оброки з метою кристалізації. Зокрема, зазначені параметри впливають 
і на процес розсіювання світла ІТО плівками. Тому процеси розсіяння можуть бути 
використані і для контролю процесів напилення та обробки таких плівок. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
досліджень, проведених в процесі виконання дисертаційної роботи, відповідає 
основним науковим напрямкам діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В. 
Є. Лашкарьова НАН України, розпорядженням Президії НАН України та Бюро 
Відділення фізики і астрономії НАН України, а саме:  

1. «Розроблення методів моделювання електричних, оптичних та теплових 
процесів у новітніх світло-випромінювальних матеріалах, гетероструктурах та 
світлодіодах з метою оптимізації їх базових характеристик» (№ держреєстрації 
0114U001983). 

2. «Розроблення і створення багатофункціональних дво- та тритермінальних 
напівпровідникових наносенсорів» (2008-2017рр., № держреєстрації 0114U000940). 

3. «Комплексний проект: Дослідження плазмон-фононних коливань в 
напівпровідникових наноструктурах в умовах сильних електричних струмів»(2010–
2014рр., № держреєстрації 0110U006027). 

4. «Експериментальні та теоретичні дослідження електричних та 
надвисокочастотних властивостей наноструктур та приладів наноелектроніки, що 
створені на основі широкощілинних напівпровідникових матеріалів» (2015–2019 рр., 
№ держреєстрації 0115U004262). 

5. «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення сучасних 
напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- і 
оптоелектроніки» (2012-2016рр., № держреєстрації 0112U002349). 

6. «Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і 
функціональних структур для нано- та оптоелектроніки». (2017-2021рр., № 
держреєстрації 0117U000642). 



3 
7. «Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для опто-, 

мікро- і сенсорної електроніки» (2012 – 2014рр., № держреєстрації 0112U002102). 
8. «Розробка методів одержання та метрологічного забезпечення складних 

напівпровідників та приладових структур» (2015–2017рр., № держреєстрації 
0115U000380). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (протокол № 9 від 11.12.2019 
року). 

Мета роботи: вивчити зв’язок між процесами розсіювання об’ємних  хвиль та 
поверхневих плазмон поляриторитонів на шорстких металевих поверхнях та 
виявлених особливостей таких звязків для визначення параметрів поверхонь, зокрема 
кристалізації тонких плівок (ITO). 

Реалізація даної мети передбачає розв’язання таких завдань: 
• Дослідження процесів розсіювання на дифракційній гратці в залежності від 

поляризації електромагнітної хвилі. 
• Дослідження процесів підсилення ППП на дифракційній гратці. 
• Дослідження процесів розсіяння об’ємних  та поверхневих хвиль в залежності 

від шорсткості поверхні. 
• Розробити методику відновлення профілю поверхні на основі даних про 

напівсферичне розсіювання світла, який дозволив би проводити реконструкцію 
поверхні з метрологічною точністю. 

• Застосувати розроблену методику до реальної поверхні та вивчити особливості 
її застосування. 

• Експериментально дослідити за допомогою розсіювання, процеси кристалізації 
ІТО плівок. Розглянути можливості кристалізації та зміни шорсткості поверхні 
тонких аморфних плівок для їх подальшого застосування. 

Об’єктом дослідження є шорсткі плівки різних матеріалів та різної структури 
для розсіювання об’ємних  та поверхневих хвиль. 

Предметом дослідження є процес розсіювання поверхневих та об’ємних  
хвиль періодичними та стохастичними об’єктами поверхні. 

Методи дослідження. Головними методами дослідженнь були виміри 
кутового розподілу інтенсивності розсіяння об’ємних та ППП хвиль досліджуваними 
об’єктами, виміри інтенсивності коефіцієнта відбиття ППП та її залежність від кута 
падіння. Двовимірний розподіл інтенсивності розсіювання об’ємних хвиль 
отримувався за допомогою реєстрації зображення розсіяного світла. Для покращення 
процесів вимірювання були розроблені процеси калібрування та необхідні електронні 
системи детектування сигналів широкого динамічного діапазону. Для вивчення зміни 
стану поверхонь плівок при процесах кристалізації застосовувався атомно силовий 
мікроскоп та чотирьохзонний метод контролю опору. Для відновлення фізичних 
параметрів шаруватих структур використовувався пакет програмного забеспечення  
WINSPALL. За допогою розробленого програмного забеспечення на базі пакету 
MatLab відбувалась автоматизована калібровка установок, експериментальні 
вимірювання, реєстрація сигналів, обробка та аналіз данних. Теоретичне 
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моделювання розсіяного поля проводилось за допомогою пакету програмного 
забеспечення COMSOLL. 

Наукова новизна роботи. На основі оригінальних теоретичних розрахунків 
зсуву лезерного випромінювання вздовж гіпотенузної грані призми при зміні кута 
падіння в схемі Кречмана запропоновано методики компенсації такого зсуву. 

Виміряно коефіцієнт підсилення інтенсивності розсіяного (дифрагованого) 
світла за рахунок збудження ППП. Пікова величина виміряного коефіцієнта 
підсилення сягає 30000. 

Експериментально виявлено сильну локалізацію розсіяного поля поблизу 
країв штрихів дифракційної ґратки. 

Вперше визначено, що сума інтегральної інтенсивності розсіювання ППП 
вздовж площини падіння є лінійно пропорційною до значення середньоквадратичної 
шорсткості поверхні, що може бути використано для її визначення. 

Запропоновано діючу методику реконструкції форми поверхні навіть для 
субмікронних структур та за наявності дифузного розсіювання шляхом послідовного 
застосування алгоритмів відновлення зображення з розсіяного світла. 

Вперше запропоновано та вивчено спосіб кристалізації крихких аморфних ІТО 
плівок шляхом обробки потоком газу (аргону), у якому міститься збуджений до 
метастабільного стану атомарний кисень. Запропонований спосіб відрізняється від 
кристалізації, проведеної за допомогою відпалу у повтрі. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані особливості 
розподілу інтенсивності поля при розсіюванні електромагнітних хвиль поверхневою 
дифракційною граткою та запропонована модель для описання таких процесів 
можуть бути використані для створення оптичних пінцетів для захоплення частинок 
або вірусів з рідких препаратів. 

Запропонована методика фільтрування фонового розсіювання може бути 
застосована для будь-якого типу як періодичних, так і неперіодичних об’єктів. 

Запропонований алгоритм реконструкції структури поверхні може бути 
використаний для розробки субхвильової дифракційної візуалізації у метрології 
розсіювання світла. 

Методика кристалізації ІТО плівок шляхом обробки потоком аргону може 
бути використана для виготовлення кристалізованих плівок, зміни їх структури 
поверхні та отримання нових електрофізичних та оптичних характеристик для різних 
сучасних застосувань. 

Особистий внесок автора. Всі результати, що увійшли до дисертації, 
отримані при активній участі здобувача. Автор брав безпосередню участь у 
проектуванні, побудові та юстуванні експериментальних установок, проведенні 
експериментів та обробці їх результатів, розробці теоретичних моделей та 
розрахунків на їх основі, обговоренні результатів, формулюванні висновків, 
написанні статей, та представленні результатів на наукових конференціях. 

Публікації та апробація. Основні результати дисертаційної роботи 
опубліковані у п'ятьох статтях у фахових журналах. Основні результати викладені в 
дисертації доповідалися та обговорбвалися на таких конференціях: 11th “International 
Young Scientists Conference SPO” 2010, Kiyv, Ukraine, 13th “International Young 
Scientists Conference SPO” 2012, "Electronics and Applied Physics" Conference, October 
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23-26, 2013, Лашкарьовські читання 2013, Київ, Україна, Electromagnetic Light 
Scattering Conference ELS XIV, 17-21 June 2013, Lille, France. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації зумовлена метою та 
задачами дослідження. Дисертація складається зі вступу, п'ятьох розділів, що 
поділяються на 21 підрозділ, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел (124 найменування), одного додатку. Загальний обсяг 
дисертаційної роботи становить 116 сторінок, з них основного тексту – 81 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі розглянуто актуальність вивчення процесів взаємодії об’ємних  та 

поверхневих хвиль з шорсткими поверхнями різного типу, показано різноманітність 
технологічних застосувань розсіювання ППП, окрему увагу приділено невивченим 
властивостям цих взаємодій. 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено детальному огляду 
літературних джерел, пов’язаних з явищами, досліджуваними в дисертації. 
Результати аналізу літературних даних дозволили зробити висновок, що явище 
розсіювання ППП металевими поверхнями відкриває багато технічних можливостей, 
та при цьому ще не є достатньо вивченим. Показано, що особливу увагу привертають 
до себе явища, що виникають при розсіювання ППП деякими впорядкованими 
структурами. При цьому важливо розуміти, як саме відбуваються ці процеси та чим 
вони відрізняються для хвиль різної поляризації. Відзначено особливе місце 
неметалевих плівок в сучасних технологіях, зокрема ІТО плівок. Це пояснюється тим, 
що властивості ІТО плівок значним чином залежать від параметрів процесу їх 
нанесення, що дозволяє отримувати потрібні властивості [8а], такі як нелінійні 
оптичні властивості плівок та можливість створення на їх основі матеріалів з 
нульовою діелектричною проникністю [8а]. 

Другий розділ присвячено описанню існуючих схем генерації ППП та 
особливостей матеріалів та методів, що використовуються при експериментальному 
вивченні процесів розсіювання ППП та об’ємних  хвиль. На основі вивчення оптичної 
схеми заломлення світлового променя призмою з нанесеною на її гіпотенузну грань 
металічною плівкою, розроблено методи компенсації зміщення лазерного пучка, які 
активно використовувались в роботі для різних експериментальних цілей: для 
збереження положення лазерного пучка відносно освітлювальної зони зразка, для 
збереження положення осі обертання лазера на гіпотенузній грані призми або для 
збереження співпадіння осі обертання лазерного пучка з освітлюваною зоною зразка. 
Для кожного методу (Рис. 1) отримано вирази для компенсації зміщення світлового 
пучка в залежності від кута падіння та кута повороту лазера  

Серед особливостей проведення експериментальних вимірювань при вивченні 
процесів розсіювання ППП особливої уваги потребують процеси реєстрації світла у 
широкому динамічному діапазоні, калібрування лінійності реєстрації сигналу, 
модуляція інтенсивності лазерного пучка, зменшення рівня паразитних шумів та 
управління кроковими двигунами. Так, при дослідженні просторового розподілу 
інтенсивності розсіяного світла, діапазон її зміни може досягати 5-6 і більше порядків. 
Для того, щоб такий широкий динамічний діапазон був зареєстрований коректно в 
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експерименті було використано 
трансімпедансний підсилювач для 
перемикання чутливості реєстрації в 
процесі вимірювань. Для калібрування 
лінійності реєстрації сигналу було 
використано поляризатор, що обертається 
кроковим двигуном. Для модуляції 
сигналів використовувався камертонний 
генератор, який крім механічного 
переривання лазерного пучка генерував 
стабільний опорний сигнал, що 
використовується при реєстрації 
вимірюваних сигналів. Зменшення шумів 
було реалізовано за допомогою 
підсилювача Unipan 237, а для оцифровки 
його сигналу була використана звукова 
карта комп'ютера. Управління кроковими 
двигунами було реалізовано шляхом 
використання паралельного порту 
комп’ютера за допомогою контролера на 
основі інтегральної схеми А3967. 

У третьому розділі дисертаційної 
роботи вивчається процес розсіювання 
ППП на періодичних структурах та його 
залежність від поляризації світла. 
Експериментально виміряно коефіцієнт 
підсилення розсіювання поверхневих 
плазмон-поляритонів тонкою 
діелектричною граткою. Показано, що 
розсіювання p-поляризованої хвилі може 
бути в 30 000 разів сильнішим ніж 
нерезонансне розсіювання s-
поляризованої хвилі тією ж граткою. 
 Проведено детальне порівняння 
теоретичних розрахунків та 
експериментальних вимірювань. 
Виявлено сильну локалізацію розсіяного 

поля поблизу країв штрихів дифракційної ґратки. Показано, що така локалізація є 
дуже перспективною для численних застосувань, наприклад, біологічних датчиків, 
створення оптичних пінцетів для захоплення частинок або вірусів з рідких препаратів, 
тощо. Розділ організовано таким чином: у підрозділі 3.1, представлено теоретичне 
моделювання дифракції ППП дифракційною ґраткою. У підрозділі 3.2 наведено 
детальний опис експериментальної установки та вимірювання просторового 
розподілу розсіяного світла. В підрозділі 3.3 проведено порівняння 
експериментальних та теоретичних результатів та обговорено фізичні основи. 

Рис. 1. Оптичні схеми заломлення 
світлового променя призмою. 
Металічна плівка на гіпотенузній 
грані призмі, на поверхні якої 
збуджуються ППП, не показана. а) 
Схема зі зміщеним лазером. б) Схема 
з поворотом лазера. в) Схема з 
поворотом та зміщенням. 

а 

б 

в 
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Підсумки представлені в підрозділі 3.4. Теоретичне моделювання системи було 
проведено для системи, зображеної на Рис. 2. У якості джерела обрано об’ємну 

хвилю, яка падає з області призми під 
кутом Г (кут вимірюється всередині 
призми від нормалі до золотої поверхні), з 
хвильовим вектором ki. Верхній шар 
(діелектрична дифракційна гратка) являє 
собою періодично модульовану 
діелектричну проникність, так що вона 
може бути розкладена у ряд Фур'є 

, де   – вектор 
Брегга та L – період структури. Для 
проведення розрахунків у першому 
наближенні було використано реалізацію 
метода скінченних елементів, що 
надається комерційним програмним 
комплексом COMSOL Multiphysics. 

Результати розрахунків при 
значенні кута дещо більшого ніж кут 
повного внутрішнього відбиття, 
показують, що поле з області призми у 
вигляді затухаючої хвилі проникає у 
металеву плівку та збуджує ППП на 
зовнішній поверхні плівки, при цьому -1 
гармоніка переважає над іншими на кілька 
порядків, і таким чином є єдиною хвилею, 
що може бути виміряна у вакуумі в області 
дальнього поля.  

Експериментальне вивчення 
залежності розсіювання ППП на дифракційній гратці від поляризації світла було 
проведено за допомогою призми з показником заломлення  (скло BK7) та 
пластини з того ж скла з вивченою структурою на його поверхні. Ця пластина 
контактує з призмою через імерсійне масло з показником заломлення близьким до 
. Золота плівка (товщиною 43.5 мкм) розташована на скляній підкладці з прошарком 
титану товщиною 2 нм для збільшення її адгезії. Шар ПММА товщиною 20 нм 
накладається на золоту плівку. Дифракційна ґратка з ПММА виготовлена за 
допомогою електронно-променевої літографії у вигляді періодичного ряду 
прямокутних щілин з періодом 2.5 мкм та фактором заповнення 0.5. Розмір ДГ 
складає 0.8´0.8 мм2. Падаюче лазерне випромінювання (  нм, 3 mW) є лінійно 
поляризованим з однією з двох можливих поляризацій:  (TM) або  (TE). Кут падіння 
вимірюється у повітрі від нормалі до гіпотенузи призми. Ефективність дифракції 
об’ємних хвиль у досліджуваній ДГ була виміряна за допомогою променя гелій-

ing
g nn

ee = eå 2 /g L= p

1.514prn =

prn

670l =

Рис. 2. Геометрія досліджуваної 
системи у дійсному та у k-просторі 
для випадку ґратки з періодом 2.5 мкм 
та штрихів шириною 1.25 мкм. Два 
півкола показані в областях призми та 
вакууму представляють поверхні 
хвильових векторів. Хвильові вектори 
падаючого ki, відбитого kr, 
тангенціальної компоненти 
хвильового вектора kt, та кілька різних 
об’ємних хвиль в області пропускання 
показано чорними стрілками. Вектор 
Брегга ґратки показано білою 
стрілкою. Вважається, що система 
налаштована резонансно, так що 
kt=kSPP, де kSPP – хвильовий вектор 
плазмона. 
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неонового лазера (  нм, 5mW), яке падає на ДГ з повітря нормально до 
поверхні. 

Відповідність між реальною структурою зразка та її моделлю, взятою для 
розрахунків, була знайдена шляхом порівняння виміряної та обчисленої кутових 

залежностей коефіцієнта дзеркального 
відбиття зразка. Деякі параметри 
структури за допомогою програмного 
забезпечення WINSPALL було підібрано з 
порівняння експериментальної та 
теоретичної кривих, що відповідають 
цілісному шару ПММА (без ДГ). Збіг 
експериментальних та теоретичних 
залежностей може бути значно 
покращений додаванням хоча б одного 
додаткового шару між золотом та ПММА 
з проміжними оптичними параметрами. 
Така розбіжність означає, що вихідна 
структура зразка є ідеалізованою, тоді як 
реальна структура зразка є значно 
складнішою та має деяку шорсткість. 
Підібрана товщина для шару титану та для 
додаткового шару між золотом та ПММА 
становить 2 нм. Підібраний показник 
заломлення для додаткового шару титану 
практично співпадає з табличними 
данними металевого титану для 
відповідної довжини хвилі, додатковий 
шар між золотом та ПММА відповідає 
суміші 26-27% ПММА та 74-73% Аu 
відповідно до моделі Бругемана 
апроксимації ефективним середовищем.  

В роботі також досліджувалися 
кутові залежності інтенсивності 
розсіяного ППП та затухаючих 
поверхневих хвиль на даних структурах. 
Вимірювалася інтенсивність розсіяного 
світла, як залежність від кута падіння та 
від полярного кута. Для кожного значення 

кута падіння залежність інтенсивність розсіяння мала колоколоподібну форму. 
Величина піка кожної такої залежності  змінювалася зі зміною кута падіння.  

Виміряні та обчислені максимальні залежності інтенсивності розсіяння мали 
значну різницю між виміряними кутовими положеннями піку ефективності дифракції  
та мінімуму показника відбиття. Цей ефект є відомим та пов'язаний з різними 
фізичними процесами. Положення заглиблення показника відбиття характеризує 
загальні втрати енергії падаючого променя за рахунок збудження ППП. Енергія, що 

632.8l =

Рис. 3. Обчислений (а) та виміряний 
експериментально (б) просторовий 
розподіл розсіяного вздовж поверхні 
ДГ світла. Положення штрихів 
ПММА показано зверху. Напрямок 
розповсюдження ППП – зліва 
направо. 
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передається до ППП, далі перерозподіляється між тепловими втратами (основна 
частина) та розсіяним світлом. Через те, що положення піку пропускання пов'язане в 
основному з процесами розсіювання, оптимальні фізичні умови для пригнічення 
відбиття та оптимальної ефективності дифракції є різними. 

Як виміряна, так і обчислена 
залежності ефективності дифракції ППП 
можуть бути охарактеризовані 
резонансною формою та майже 
близькими піковими значеннями, що 
відрізняються на ~5%. Їх кутові 
положення майже не відрізняються. 
Причина неповного співпадіння може 
бути пов'язана з різницею між 
структурою реального зразка та 
ідеалізованою, взятою для обчислень. Ця 
невідповідність схожа з різницею між 
теоретичною та експериментальною 
залежностями коефіцієнта відбиття без 
ДГ. Тим не менш, обчислена 
інтенсивність  є меншою за 
виміряну на один порядок. Головна 
причина такої невідповідності може бути 
пов'язана з природною шорсткістю 
поверхні та межі поділу, яка не 
враховується при обчисленнях. Для 
дифрагованого P-поляризованого світла в 
умовах збудження ППП резонансу таке 
нехтування не впливає ні на кількісні, ні 
на якісні залежності коефіцієнтів 
відбиття та пропускання, оскільки 
наявність резонансу призводить до 
сильного підсилення локального поля. На 
відміну від цього, у випадку нерезонасної 
дифракції (S-поляризація), поле 
складається з багатьох просторових 
гармонік зі схожими амплітудами. Тому 
розсіювання стохастичною структурою 
може значно впливати на просторовий 
спектр розсіяного поля та змінювати 
інтенсивності у різних кутових 
напрямках. Але, не зважаючи на 
неврахування шорсткості, ідеалізована 
система може демонструвати основні 

властивості, які спостерігаються експериментально. 

0ssI I

Рис. 4. Схема установки для 
вимірювання розсіювання світла. Л1 
та Л2 – He-Ne та напівпровідниковий 
лазери відповідно; П та А – 
поляризатор та аналізатор; ФД – 
фотодетектор; МРЧ – модуль 
регулювання чутливості; М – 
модулятор; Г – генератор опорного 
сигналу; СП – частотно-селективний 
підсилювач; ЗК – звукова карта 
комп'ютера. 

Рис. 5. Зв'язок між інтегральним 
площинним розсіюванням, 
обчисленим з даних про розсіювання 
ППП, та середньоквадратичною 
шорсткістю поверхні δ для різних 
зразків. 
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Розподіли розсіяного поля показано на рис. 3. Можна побачити, що за піками 

меншої інтенсивності періодично слідують більш інтенсивні. Насправді, 
інтенсивність менших піків є порівняною до фонового рівня (заданого розсіюванням 
природної шорсткості поверхні та дефектів). Є видиме узгодження між виміряним та 
розрахованим просторовими розподілами світла на рис. 3 а та б: розсіювання 
падаючим краєм штриху ДГ є набагато сильнішим порівняно до розсіювання 
зростаючим краєм. Також виявлено, що області локалізації розсіяного світла поблизу 
падаючих країв штрихів ДГ є дуже вузькими. Слід зауважити, що виміряна 
локалізація розсіяного світла поблизу падаючого краю ДГ є набагато сильнішою 
порівняно до розрахованої.  

У четвертому розділі роботи виявлено розбіжність між теоріями розсіювання 
об’ємних хвиль та поверхневих плазмон-поляритонів. Її попереднє пояснення 
пов'язане з переведенням поверхневих плазмон-поляритонів у випромінювання зі 
зсувом хвильового вектора за рахунок їх дифракції на компоненті Фур'є розкладання 
поверхневого рельєфу. Продемонстровано, що сума інтегральної інтенсивності 
розсіювання поверхневих хвиль вздовж площини падіння є пропорційною до 
значення шорсткості поверхні. Дані напівсферичного розподілу інтенсивності 
розсіяного світла було використано для реконструкції профілю поверхні 
двовимірного фотонного та плазмонного кристалів з субмікронною роздільною 
здатністю та метрологічною точністю. Ітераційні алгоритми дозволяють послідовне 
обчислення автокореляційної функції поверхні з чисельним наближенням спектру 
потужності, що дозволяє реконструювати форму поверхні. Запропонований метод 
фільтрації небажаного фонового розсіювання покращує збіжність алгоритму 
відновлення фазового розподілу. Оцінка вищих гармонік спектру потужності дає 
можливість реконструкції реалістичної поверхні з субхвильовою роздільною 
здатністю. 

Для порівняння теорій розсіяння об’ємних та поверхневих хвиль, було 
виготовленно золоті плівки з різною середньоквадратичною шорсткістю. Для 
виготовлення шорстких плівок було застосовано імпульсне лазерне осадження (ІЛО), 
за якого золоті наночастинки (НЧ) осаджуються на скляну підкладку. У результаті, 
середній локальний розмір НЧ сильно залежить від відстані між лазером та мішенню, 
зменшуючись при збільшенні цієї відстані. НЧ були покриті золотою плівкою 
товщиною 43.5 нм, оптимальною для збудження ППП. Таким чином було отримано 
зразки золотої плівки з різною шорсткістю для різних зон. Карти шорсткості зразків 
було обчислено з їх карти інтегрального розсіювання (ІР), які були виміряні за 
допомогою установки з еліптичним дзеркалом. Для вимірювання розсіювання 
об’ємних та поверхневих хвиль кожну зону зразка було освітлено вздовж нормалі He-
Ne лазером Л1 (  нм, 2 мВт) (Рис. 4). Інтенсивність розсіяних об’ємних хвиль 
вимірювалась фотодетектором ФД вздовж площини падіння як функція від полярного 
кута. Після вимірювання розсіювання об’ємних  хвиль, лазер Л1 вимикався, та 
вмикався напівпровідниковий лазер Л2 (  нм, 3 мВт). Його промінь освітлював 
ту ж саму площу зразка (0.8´0.8 мм2) з бічної поверхні призми під кутом падіння, 
який підбирався з міркуваннь найефективнішого розсіяння ППП. Виміряну 
інтенсивність розсіяного світла було нормовано на інтенсивність падаючого світла та 
просторовий кут ФД з метою обчислити функцію розсіювання з кутовим розділенням. 

632.8l =

670l =
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З метою пов’язати шорсткість поверхні та сумарну розсіяну інтенсивність ППП 
вздовж поверхні падіння було визначено інтегральне площинне розсіяння як 

, 

де N  – кількість кутів сканування залежності . Дані   для різних зразків 
є чітко локалізованими (рис. 5). Оскільки значення   є лінійно пропорційним 
до середньоквадратичної шорсткості поверхні з нульовим значенням вільного члена, 

то , де С – деяка безрозмірна константа. Із загальних міркуваннь, 

якщо світло не взаємодіє з матеріалом розсіювачів, можна очікувати, що ця константа 
С буде сталою і незалежною від використаної довжини хвилі. Ця, наскільки нам 
відомо, нова залежність є корисною для оцінки значення шорсткості поверхні за 
вимірюванням розсіювання поверхневих хвиль. 

У підрозділі 4.2 представлено нову методику реконструкції форми поверхні з 
даних напівсферичного еластичного розсіювання світла з кутовим розділенням 
(angle-resolved hemispherical elastic light scattering ARHELS). Для відновлення фази 
розсіяного поля та профілю поверхні з субмікронною роздільною здатністю шляхом 
фільтрування дифузного розсіювання та розсіювання спричиненого стохастичним 
рельєфом застосовано ітераційні алгоритми. Окрім того, у підрозділі розширено 
методику ARHELS для отримання метрологічних характеристик об’єктів, менших за 
довжину хвилі, з досягненням надвисокої роздільної здатності за допомогою 
реконструкції вищих гармонік функції спектральної густини потужності (PSD) 
поверхні. Топографія поверхні, отримана за допомогою АСМ показує значну 
схожість з топографією, відновленою з даних розсіювання.  

Запропонована методика дифракційної візуалізації також може бути 
застосована для кількісної реконструкції висот поверхні, якщо середня висота 
нерівностей є набагато меншою ніж довжина хвилі опромінення та дифузне 
розсіювання є незначним.  

П’ятий розділ дисертаційної роботи присвячено вивченню можливостей 
застосування розсіювання світла для вивчення процесів кристалізації неметалевих 
плівок. Добре відомо, що процеси розсіювання обємних хвиль можуть бути 
застосовано для дослідженнь фазових чи структурних перетворень в твердих тілах. У 
даному розділі цей метод був застосований для дослідження процесів кристалізації 
плівок індій олово оксиду (ІТО) у результаті їх обробки потоком аргону та атомарного 
кисню. Щоб виявити та виміряти ефекти кристалізації на крихкій ІТО плівці, у 
експерименті було застосовано такі методи діагностики та техніки: 1) діагностика 
еластичного розсіювання світла, 2) вимірювання коефіцієнту пропускання світла, 3) 
дифракція рентгенівського випромінювання та 4) вимірювання повного електричного 
опору шару ІТО за допомогою 4-точкового омметру. Встановлено, що крихкі аморфні 
ІТО плівки можуть бути кристалізовані шляхом обробки потоком газу (аргону), у 
якому міститься атомарний кисень, збуджений до метастабільного стану 
. Виявлено, що в результаті кристалізації, питомий опір плівки знижується з 
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 до , пропускання плівки збільшується 

приблизно на 20% майже у всьому 
видимому діапазоні, ізотропність 
шорсткості поверхні при обробці не 
змінюється. Результати експериментів 
показали, що кристалізація плівки за 
допомогою збудженого атомарного 
кисню відрізняється від кристалізації, 
отриманої за допомогою відпалу у 
зовнішньому повітрі. При кристалізації з 
атомарним киснем в порівнянні з 
нагріванням з’являються нові 
рентгенівські піки: In2O3 (400) та In2O3 
(622), що демонструє збільшення 
розмірів кристалітів. Таке збільшення 
кристалітів і призводить до збільшення 
шорсткості поверхні, що і спостерігалося 
при вімірюваннях розсіяння світла.  

Аналіз азимутального розподілу 
інтенсивності розсіяного плівкою світла 
(рис. 6) показує, що властивості 
розсіювання як обробленої, так і 
необробленої зон є азимутально 
ізотропними, тобто немає азимутальних 
напрямків, за яких спостерігається значне 
відхилення інтегральної інтенсивності 
розсіювання від її середнього значення. 
Грунтуючись на цьому спостереженні, 
можна зробити висновок, що структура 
шорсткості поверхні була майже 
ізотропною, тобто її геометричні 
властивості майже не змінюються у 
різних азимутальних напрямках. Дані 
розсіювання у діапазоні  значень кута 35° 
< j < 40° є азимутально ізотропними, а 
тіні зразка та його тримача є відносно 
малими у цьому діапазоні. Отже, 
азимутальне усереднення цих даних дає 
правильну залежність даних від 

полярного кута. Діапазон полярних кутів перераховано в просторові частоти. З цих 
даних було виключено діапазон просторових частот, затінених зразком та його 
тримачем. Результати такого усереднення представлено на рис. 7. Аналіз цих даних 
дає змогу зробити висновок, що дифракція світла на високочастотних компонентах 
розкладу поверхні в ряд Фурьє не змінювалася значним чином при обробці. Але 

36.11 3.24 /r = ± W
!

! 4.63 0.372 /r = ± W
!

!

Рис. 6. Азимутальний розподіл 
інтенсивності розсіяного світла: 1 – 
оброблена зона; 2 – необроблена зона; 
3 – різниця між обробленою та 
необробленою зонами. Заглиблення в 
околі j=270° належить тіні тримача 
підкладки. 

Рис. 7. Нормована інтенсивність 
розсіяного світла, усереднена по 
діапазону азимутального кута 35° < j 
< 40° залежно від просторової 
частоти: 1 – оброблена зона; 2 – 
необроблена зона; 3 – різниця між 
обробленою та необробленою зонами. 
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дифракція на компонентах з низькими просторовими частотами (µм-1, періоди 
3…5,5µм) значно збільшилася. Отже, шорсткість поверхні обробленої області зразка 
збільшувалася так, що внесок від більших за розміром компонент розкладу поверхні 
був більш виразним, аніж від менших. 

Експериментально виявлено, що запропонований процес обробки призводить 
до збільшення інтенсивності розсіювання світла для малих полярних кутів, при цьому 
змін зазнавали компоненти з низькими просторовими частотами. 
Середньоквадратична шорсткість поверхні обробленої зони склала  нм з 
середньоквадратичним відхиленням 0.667 нм, тоді як для необробленої зони 

  нм та 0.324 нм відповідно. 
 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертаційній роботі досліджено особливості розсіювання обємних хвиль та 
ППП на різноманітних шорстких поверхнях, зокрема з дифракційніми гратками на 
них. Отримані нові цікаві експериментальні результати та розроблені методи 
теоретичних розрахунків, що дозволили запропонувати нові підходи в використанні 
розсяння світла для дослідження твердих тіл. Продемонстровані оригінальні 
експериментальні рішення, що дали змогу отримати викладені результати.  

Можна сформулювати найважливіші результати та висновки роботи: 
1) Виміряний коефіцієнт підсилення інтенсивності розсіяного (дифрагованого) 

світла за разунок збудження ППП. Його величина складає приблизно 30 000. 
2) Проведено порівняльний аналіз методів розрахунку функції PSD для об’ємних 

хвиль та ППП. Виявлено неспівпадіння розрахунку PSDппп з PSD для обємних 
хвиль. Запропоновано якісне пояснення, зокрема, завдяки неврахованій 
неоднорідності поля поверхневого плазмону, що призвоить до більшої 
ефективності розсіювання ППП на менших елементах шорсткості. 

3) Показано, що інтегральне площинне розсіювання ППП є прямопропорційним до 
величини середньоквадратичної шорсткості поверхні. Тому даний метод може 
використовуватися для її визначення. 

4) Експериментально продемонстровано проведення реконструкції форми поверхні 
для субмікронних структур при наявності дифузного розсіювання за допомогою 
алгоритмів відновлення дифракційного зображення. Ці результати відкривають 
нові перспективи для субхвильової дифракційної візуалізації у метрології 
розсіювання світла. 

5) Експериментально підтверджено сильну локалізацію поля при збудженні ППП на 
краях штрихів дифракційної гратки. На основі такого підсилення на описаній 
структурі запропоновано метод для захоплення наночастинок. 

Розроблені та використані методи компенсації зміщення освітлювальної зони під час 
вимірювань в схемі Кречмана. Реалізація такої компенсації дає змогу фіксації 
освітлюваньої зони на гіпотенузній грані призми в актуальному діапазоні кутів для 
збудження ППП. 
 
  

4.069TRs =

2.654UNTRs =
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АНОТАЦІЯ 

 
Грицаєнко Я.О. Розсіювання поверхневих та об’ємних електромагнітних хвиль 
шорсткими кристалічними поверхнями. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.04.07  – фізика твердого тіла. – Інститут фізики 
напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена вивченню процесів, пов’язаних з розсіюванням  
об’ємних та поверхневих електомагнітних хвиль шорсткими кристалічними 
поверхнями, а саме визначенню коефіцієнта підсилення ППП, який визначається як 
відношення інтенсивностей розсіяних дифракційною граткою p- та s-поляризованих 
хвиль, вивчення залежностей цього коефіцієнта від параметрів гратки; вивчення 
залежності процесу розсіювання ППП від шорсткості поверхні та можливостей її 
використання для реконструкції профілю поверхні шляхом відновлення 
дифракційного зображення; вивчення можливостей застосування явища розсіювання 
об’ємних хвиль для дослідження процесів кристалізації аморфних плівок на прикладі 
плівок оксиду індія-олова. 

У роботі проведено детальний огляд літературних джерел, присвячених 
тематиці роботи, в результаті якого означено питання, що ще є невивченими. 
Особливу увагу приділено експериментальним особливостям вимірювання 
розсіяного світла як нанооб´єктами на поверхні напівпровідників та металів так і 
самою металічною поверхнею, через які в роботі було застосовано оригінальні 
експериментальні методи вимірювання і аналізу параметрів розсіяного світла. 

У роботі представлено результати вимірювання фактора підсилення плазмон 
поляритонів, величина якого складає приблизно 30000. Також виявлено 
неспівпадіння розрахунку PSDппп з PSD для об’ємних хвиль та запропоновано якісне 
пояснення даного явища. 
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Показано, що вимірювання розсіювання об’ємних хвиль та ППП поверхнями 

може бути використане для визначення шорсткості поверхні, реконструкції її рельєфу 
та вивчення процесу кристалізації аморфних плівок. 

Експериментально продемонстровано можливість створення методу для 
захоплення наночастинок з рідини на основі явища сильної локалізації поля при 
збудженні ППП на краях штрихів дифракційної гратки. 
Ключові слова: розсіювання хвилі, кристалічна поверхня, шорсткість поверхні, 
поверхневі хвилі, об’ємні хвилі, поверхневі плазмон поляритони. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Грицаенко Я.А. Рассеяние поверхностных и обьемных электромагнитных волн 
шероховатыми кристаллическими поверхностями. - Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины. – Киев, 2021. 

Диссертация посвящена изучению процессов, связанных с  рассеянием 
обьемных и поверхностных волн шероховатыми кристаллическими поверхностями, а 
именно: изучению коэффициента усиления поверхностного плазмон-поляритона 
(ППП), который определяется как отношение интенсивностей рассеянных 
дифракционной решеткой p- и s-поляризованных волн; изучению зависимостей этого 
коэфициэнта от параметров решетки; изучению зависимости процесса рассеяния 
ППП от шероховатости поверхности и возможностей его использования для 
реконструкции профиля поверхности методов восстановления дифракционной 
картины; изучению возможностей использования рассеяния обьемных волн для 
исследования процессов кристаллизации аморфних плёнок на примере пленок оксида 
индия-олова. 

В работе проведен детальный обзор литературных источников, посвященных 
тематике работы, в результате котрого определены вопросы, которые еще являются 
неизученными. Особое внимание уделено экспериментальным особенностям 
измерения рассеянного света как нанообъектами на поверхности полупроводников и 
металлов, так и самой металлической поверхностью, из-за которых в работе 
использованы оригинальные экспериментальные методы измерения и анализа 
параметров рассеянного света. 

В работе представлены результаты измерения коефициента усиления 
интенсивнсоти рассеяния (дифракции) света за счет возбуждения плазмон 
поляритонов, величина которого составляет примерно 30000. Также выявлено 
несоответствие расчета PSDппп и PSD для объемных волн и предложено 
качественное объяснение данного явления. 

Показано, что измерение рассеяния обьемных волн и ППП поверхностями 
может быть использовано для определения шероховатости поверхности, 
реконструкции её рельефа и изучения процесса кристаллизации аморфных плёнок. 
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Экспериментально продемонстрирована возможность создания метода для 

захвата наночастиц из жидкости на основании сильной локализации поля при 
возбуждении ППП на краях штрихов дифракционной решётки. 
Ключевые слова: рассеяние волны, кристаллическая поверхность, шероховатость 
поверхности, поверхностные волны, обьемных волны, поверхностные плазмон-
поляритоны. 

 
SUMMARY 

 
Hrytsaienko I.O. Scattering of the surface and volume electromagnetic waves by rough 
crystalline surfaces. – The manuscript. Thesis for the degree of candidate of physical and 
mathematical sciences. Specialty - 01.04.07 "Solid state physics ". – V.E. Lashkaryov 
Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine. – Kyiv, 2021.  

The work is devoted to the study of phenomena appeared at the scattering of the 
volume and surface waves by rough crystalline surfaces, namely, to the study of the 
enhancement of the surface plasmon polariton (SPP), which is defined as the ratio of the 
intensities of the p- and s-polarized waves scattered by the diffraction grating; study of this 
ratio as a dependency of gratings parameters; study of the dependence of the SPP scattering 
process on the surface roughness and the possibilities of its use for reconstruction of the 
surface shape by numerical treatment of the diffraction pattern; study of the possibilities to 
use scattering of volume waves to investigate the crystallization of amorphous films with 
the application to indium-tin oxide films. 

Detailed review of scientific literature was performed in the work. As a result of the 
review some open points were found. Particular attention was paid to the experimental 
features of measurement of the scattered light as by nanoobjects on the surface of 
semiconductors and metals, as by the metal surface itself. Due to these features the original 
experimental methods for measurement and analysis of the parameters of scattered light 
were used in the work. 

The intencity enhancement of scattered light due to excitation of surface plasmon 
polariton was measured and is equal to nearly 30000. The discrepancy between the theories 
of volume and surface plasmon-polaritons (SPPs) waves scattering was found. The 
qualitative explanation of these phenomena was proposed. 

It was shown that measurement of the SPP and volume waves scattering by a surface 
may be used for definition of the surface roughness, reconstruction of the surface shape and 
for study of the crystallization of amourphous films. 
It was shown experimentally that the method for trapping nanoparticles from liquids can be 
designed on the base of strong field localization near the edges of the diffraction gratings. 
Key words: wave scattering, crystalline surface, surface roughness, surface waves, volume 
waves, surface plasmon polaritons. 
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