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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, Київ, 2021. 

 

Дисертація присвячена вивченню процесів, пов’язаних з розсіюванням 

об’ємних та поверхневих хвиль шорсткими кристалічними поверхнями, а саме 

вивченню коефіцієнта підсилення інтенсивності розсіяного (дифрагованого) 

світла за рахунок збудження поверхневих плазмон поляритонів (ППП), що 

можна  визначити 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 його використання для реконструкції 

профілю поверхні шляхом відновлення дифракційного зображення; вивчення 

можливостей застосування явища розсіювання об’ємних хвиль для вивчення 

процесів кристалізації аморфних плівок на прикладі плівок оксиду індія-олова 

(ІТО). Метою роботи було вивчити зв’язок між процесами розсіювання 

об’ємних хвиль та поверхневих плазмон-поляритонів на шорстких металевих 

поверхнях та застосування виявлених особливостей таких зв’язків для 

визначення параметрів поверхонь, зокрема кристалізації тонких ITO плівок. 

Актуальність тематики досліджень пояснюється тим, що усі реальні існуючі 

об’єкти навколо нас є в тій чи іншій мірі шорсткими, а процеси розсіювання 

електромагнітних хвиль широко застосовуються в різних сферах науки і 

техніки. 

Головними методами досліджень були виміри кутового розподілу 

інтенсивності розсіювання об’ємних хвиль досліджуваними об’єктами, виміри 

інтенсивності розсіювання ППП, її залежності від кута падіння. Двовимірний 
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розподіл інтенсивності розсіювання об’ємних хвиль отримувався за допомогою 

реєстрації зображення. Для покращення процесів вимірювання інтенсивності 

світла були розроблені процедури калібрування та необхідні електронні 

системи детектування оптичних сигналів широкого динамічного діапазону. Для 

вивчення зміни стану поверхонь плівок при процесах кристалізації 

застосовувався атомно-силовий мікроскоп та чотирьохзонний метод контролю 

опору. Для розрахунку фізичних параметрів шаруватих структур 

використовувався пакет програмного забеспечення WINSPALL. За допомогою 

розробленого програмного забеспечення на базі пакету MatLab реалізовувались 

автоматизована калібровка обладнання, експериментальні вимірювання, 

реєстрація сигналів, обробка та аналіз данних. Теоретичне моделювання 

розсіяного поля проводилось за допомогою пакету програмного забеспечення 

COMSOLL. 

Проведено детальний огляд літературних джерел, присвячених тематиці 

роботи, в результаті якого означено питання, що ще є невивченими. Особливу 

увагу приділено експериментальним особливостям вимірювання світла, 

розсіяного нанооб´єктами на поверхнях напівпровідників та металів, через які 

було застосовано оригінальні експериментальні методи вимірювання і аналізу 

параметрів розсіяного світла, а саме: вимірювання інтенсивності лазерного 

випромінювання широкого динамічного діапазону, калібрування лінійності 

реєстрації сигналу, модуляція інтенсивності лазерного пучка, зменшення рівня 

паразитних шумів та управління кроковими двигунами. На основі аналізу 

заломлення світлового променя призмою з нанесеною на її гіпотенузну грань 

металічною плівкою, розроблено методи компенсації зміщення лазерного пучка 

при зміні кута падіння, що дозволяють в тій чи іншій мірі стабілізувати 

положення лазерного пучка відносно освітлювальної зони зразка, зберігаючи 

при цьому положення осі обертання лазера на гіпотенузній грані призми або 

співпадіння осі обертання лазерного пучка з освітлюваною зоною зразка. 

У роботі представлено результати вимірювання фактора підсилення 

інтенсивності розсіяного (дифрагованого) світла за рахунок збудження 
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поверхневих плазмон поляритонів (ППП), величина якого складає приблизно 

30000. 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 призводить до 

більшої ефективності розсіювання ППП на менших компонентах рель’єфу 

поверхні. Виявлено сильну локалізацію розсіяного поля поблизу країв штрихів 

дифракційної ґратки. Показано, що така локалізація є дуже перспективною для 

численних застосувань, наприклад, біологічних датчиків, для створення 

оптичних пінцетів для захоплення частинок або вірусів з рідких препаратів, 

тощо. 

Продемонстровано, що інтегральна інтенсивність розсіювання 

поверхневих хвиль вздовж площини падіння є пропорційною до значення 

середньоквадратичної шорсткості поверхні. Представлено нову методику 

реконструкції форми поверхні з даних напівсферичного еластичного 

розсіювання світла з кутовим розділенням. Ітераційні алгоритми дозволяють 

послідовно обчислювати автокореляційну функції поверхні з додатковим 

чисельним наближенням спектру потужності, що в результаті дозволяє 

отримати реконструкцію форми поверхні. Запропонований метод дозволяє 

фільтрувати небажане фонове розсіювання, що покращує збіжність 

автокореляційної функції, що в свою чергу дозволяє відновити фазовий 

розподіл. Оцінка вищих гармонік спектру потужності дає можливість 

реконструкції реалістичної поверхні з субхвильовою роздільною здатністю. 

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. Ці результати відкривають нові перспективи для 

субхвильової дифракційної візуалізації у метрології розсіювання світла. 

Показано, що вимірювання розсіювання об’ємних хвиль та ППП 

поверхнями може бути використане не лише для визначення шорсткості 
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поверхні, реконструкції її рельєфу, а й для вивчення процесу кристалізації 

аморфних плівок на прикладі плівок оксиду індія-олова (ІТО) у результаті їх 

обробки потоком аргону та атомарного кисню. Встановлено, що крихкі аморфні 

ІТО плівки можуть бути кристалізовані шляхом обробки потоком газу (аргону), 

у якому міститься атомарний кисень, збуджений до метастабільного стану 

2 4 1

02 2 ( )S P S . 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. Це свідчить про те, що шорсткість поверхні 

обробленої області зразка збільшувалася так, що внесок від більших за 

розміром компонент розкладу поверхні був більш виразним, аніж від менших.  

  

Ключові слова: розсіювання, кристалічна поверхня, шорсткість поверхні, 

поверхневі хвилі, об’ємні хвилі, поверхневі плазмон-поляритони. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. 

Усі існуючі об’єкти навколо нас є в тій чи іншій мірі шорсткими, тобто 

такими, що мають неідеально плоску поверхню [1]. Прикладами нерівності 

поверхні є її топографія при виготовленні, сліди шліфування і полірування на 

оптичних поверхнях, сліди механічної обробки технічних поверхонь, структура 

магнітного матеріалу в запам’ятовувальних пристроях. Розсіювання 

електромагнітних хвиль на нерівностях поверхні застосовується у сучасній 

радіофізиці [2], оптиці [3], радіо- та гідролокації [4], радіоастрономії [3], тощо. 

Це пояснює неабиякий інтерес до вивчення процесів розсіювання 

електромагнітних хвиль. З кінця XX ст. інтенсивно розвиваються нові напрями 

в електроніці та нанооптиці, пов’язані з розсіюванням поверхневих плазмон-

поляритонів (ППП). Ці хвилі є окремим випадком поверхневих 

електромагнітних хвиль, які існують на межі між двома середовищами [1]. 

Сьогодні у багатьох лабораторіях проводять інтенсивні дослідження в галузі 

застосування поверхневих плазмон-поляритонів для передавання інформації на 

оптичних частотах між нанорозмірними електронними процесорами. Серед 

пасивних елементів найперспективнішими є плазмонні хвилеводи, якими 

можуть бути шорсткі плівки золота, які порівняно легко сформувати методом 

електронно-променевої літографії [5-7]. 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 ППП є актуальною задачею вже протягом 

багатьох років [8-11]. 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 розмір та форма 

неоднорідностей, від середовища, температури, тощо [12,13]. Ці властивості 

ППП є основою для створення цілої низки чутливих детекторів, застосування 

яких набуло значного поширення в сучасних біології та хімії [14-17]. Проте 
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спектр застосування ППП не обмежується лише зазначеними вище 

технологіями: явище розсіювання ППП використовують для покращення 

властивостей сонячних елементів [18], визначення параметрів поверхні 

(наприклад, коефіцієнта відбиття [11], візуалізації об’єктів [19], тощо). 

Не зважаючи на вичерпну кількість робіт, присвячених вивченню 

процесу розсіювання ППП металевими поверхнями, у тому числі золотими [20], 

ряд питань залишається нерозв’язаним. Так, наприклад, серед великої кількості 

робіт, присвячених вивченню розсіювання ППП дифракційними гратками, 

основну увагу приділено процесу розсіювання p-поляризованих хвиль, що 

пояснюється тим, що саме вони використовуються для збудження ППП. Як 

наслідок, коефіцієнт підсилення ППП, який можна визначити як відношення 

інтенсивностей розсіяних p- та s-поляризованих хвиль, не є детально вивченим. 

Проте знання цього коефіцієнту та його залежностей від параметрів гратки 

дасть можливість краще розуміти процеси збудження ППП на дифракційних 

гратках та відкриє нові можливості керування цими процесами. 

Ще однією цікавою та актуальною проблемою є залежність процесу 

розсіювання ППП від середньоквадратичної шорсткості поверхні, яка в свою 

чергу є доволі загальною характеристикою рельєфу поверхні. Розуміння таких 

залежностей розширять спектр застосування ППП, зокрема, вони можуть бути 

використані для вивчення рельєфу поверхні. Варто зазначити, що розглядати 

процеси розсіювання ППП неможливо окремо від процесів розсіювання 

об’ємних хвиль. Є теоретичний зв'язок між зовнішнім розсіюванням світла 

(об‘ємної хвилі) та розсіюванням ППП на одній і тій самій поверхні. Тому 

цікавим завданням є експериментальне вивчення обох цих явищ та порівняння з 

теоретичним поясненням 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 розсіювання хвиль пов’язана саме з 

металевими плівками та поверхнями, останнім часом багато уваги привернули 
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до себе різноманітні плівкові покриття, які можуть бути кристалізовані після 

напилення. Значну увагу серед таких плівок до себе привернули плівки оксиду 

індія-олова. Характерною особливістю такої плівки є те, що вона прозора у 

видимому діапазоні і є провідником. Властивості таких покриттів дуже сильно 

залежать від параметрів процесу їх напилення та від параметрів їх подальшої 

оброки з метою кристалізації. 

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). 2019 



13 

 

6. «Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і 

функціональних структур для нано- та оптоелектроніки». (2017-2021рр., № 

держреєстрації 0117U000642). 

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). 

Мета роботи: вивчити зв’язок між процесами розсіювання об’ємних 

хвиль та поверхневих плазмон-поляритонів на шорстких металевих поверхнях 

та застосування 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 його застосування. 

• Експериментально дослідити за допомогою розсіювання, процеси 

кристалізації ІТО плівок. Розглянути можливості кристалізації та зміни 

шорсткості поверхні тонких аморфних плівок для їх подальшого застосування. 
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Об’єктом дослідження є шорсткі поверхні, різних матеріалів та різної 

структури, зокрема періодичні структури на яких розсіюються об’ємні та 

поверхневі хвилі. 

Предметом дослідження є процес розсіювання поверхневих та 

об’ємних хвиль періодичними та стохастичними об’єктами на поверхні 

твердого тіла. 

Методи дослідження. Головними методами досліджень були 

вимірювання кутового розподілу інтенсивності розсіювання об’ємних хвиль 

досліджуваними об’єктами, виміри інтенсивності розсіювання ППП, її 

залежності 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 дослідження 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 реалізовувались автоматизована калібровка установок, 

експериментальні вимірювання, реєстрація сигналів, обробка та аналіз данних. 

Теоретичне 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.  
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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 застосувань, наприклад в тачскрінах. 
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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. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 

п'ятьох статтях у фахових наукових журналах [21-25] та тезах 5 фахових 

наукових конференцій [26-30]. 

Апробація. 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 23-

26, 2013, Лашкарьовські читання 2013, Київ, Україна, Electromagnetic Light 

Scattering Conference ELS XIV, 17-21 June 2013, Lille, France. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’ятьох розділів, висновку та списку цитованої літератури із 128 найменувань. 

Робота викладена на 113 сторінках, включаючи 37 рисунків. 

Основний зміст роботи.  

У вступі розглянуто актуальність вивчення процесів розсіювання, 

показано різноманітність технологічних застосувань розсіювання ППП, окрему 

увагу приділено невивченим властивостям цих процесів. 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено детальному розгляду 

літератури, пов’язаної з досліджуваними в дисертації явищами. 

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 у роботі 
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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 отримано вирази для компенсації зміщення світлового пучка в 

залежності від кута падіння та кута повороту лазера. 

У третьому розділі дисертаційної роботи вивчається процес 

розсіювання ППП на тонкій діелектричній гратці в залежності від поляризації 

світла. Експериментально виміряно коефіцієнт підсилення розсіювання ППП. 

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, для створення 

біологічних датчиків, оптичних пінцетів для захоплення частинок або вірусів 

тощо. 

У четвертому розділі роботи виявлено розбіжність між теоріями 

розсіювання об’ємних хвиль та поверхневих плазмон-поляритонів. Її попереднє 

пояснення пов'язане з резонансно-подібною емісією енергії поверхневих 

плазмон-поляритонів за рахунок їх дифракції на компоненті Фур'є розкладання 

поверхневого рельєфу. Також було продемонстровано, що сума інтегральної 

інтенсивності розсіювання поверхневих хвиль вздовж площини падіння є 

пропорційною до значення шорсткості поверхні. На основі отриманих 

залежностей напівсферичне розсіювання світла з кутовим розділенням було 

використано для реконструкції профілю поверхні двовимірних фотонних 

кристалів з субмікронною роздільною здатністю та метрологічною точністю. 

Ітераційні алгоритми дозволяють обчислювати автокореляційну функцію 

поверхні з додатковим чисельним наближенням густини спектральної 

потужності, що потім дає змогу отримати фінальну реконструкцію форми 
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поверхні. Запропонований метод дозволяє фільтрувати небажане фонове 

розсіювання. Оцінка вищих гармонік спектру потужності дає можливість 

реконструкції реалістичної поверхні з субхвильовою роздільною здатністю. 

П’ятий розділ дисертаційної роботи присвячено застосуванню 

розсіювання світла для вивчення зміни процесів кристалізації неметалевих 

плівок. Запропоновано, що крихкі аморфні ІТО плівки можуть бути 

кристалізовані шляхом обробки потоком газу (аргону), у якому міститься 

атомарний кисень, збуджений до метастабільного стану 
2 4 1

02 2 ( )S P S . 

Виявлено, що в результаті кристалізації, питомий опір плівки знижується з 

36.11 3.24 / =    до 4.63 0.372 / =   , 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 якому утворюється дві кристалічні конфігурації: In2O3 (400) та 

In2O3 (622). Експериментально виявлено, що запропонований процес обробки в 

повітрі призводить до зміни процесів розсіювання, а саме збільшення 

інтенсивності розсіювання світла для малих полярних кутів, при цьому змін 

зазнавали компоненти з низькими просторовими частотами.  
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Розсіювання електромагнітних хвиль шорсткими поверхнями 

Реальні поверхні твердих тіл є шорсткими, при цьому шорсткість може 

бути регулярною внаслідок обробки або ж стохастичною, спричиненою 

корпускулярною будовою речовин [1]. Процеси розсіювання об’ємних хвиль 

шорсткими поверхнями вже давно є об’єктом для експериментальних 

досліджень та для теоретичного моделювання. Так, сьогодні існує багато 

теоретичних підходів до моделювання цих процесів на шорских поверхнях [31-

35]. Значний розвиток науки, що супроводжується появою нових оптичних 

напрямків, таких як еліпсометрія, модуляційна спектроскопія, спектроскопія 

порушеного внутрішнього відбиття, також обумовлює інтерес до вивчення 

процесів розсіювання світла поверхнями з різними властивостями. Результати 

таких досліджень широко застосовуються. Розсіювання лазерного променя 

шорсткими поверхнями металів лежить в основі методик контролю поверхні 

металевих виробів, що широко використовуються у промисловості [36,37]. Такі 

методики дозволяють діагностувати структуру поверхні в режимі реального 

часу та з дуже високою точністю. Специфічні властивості лазерного 

випромінювання також знайшли широке застосування у сфері біомедицини для 

неінвазивної діагностики, яка також заснована на процесі розсіювання 

лазерного променя шорсткими поверхнями [38,39]. Існуючі методики 

визначення структури поверхонь є розвинутими для неоднорідностей поверхні 

достатньо великого розміру, проте при переході до субхвильових розмірів 

неоднорідностей, підходи хвильової оптики є незастосовними. Надзвичайний 

інтерес, що виник останнім часом до наноструктурованих поверхонь та до 

поверхонь зі стохастичними неоднорідностями обумовив появу великої 

кількості досліджень оптичних властивостей наночастинок та 

наноструктурованих поверхонь [40-42]. Оптичні явища на таких масштабах 
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мають багато особливостей, однією з яких є збудження поверхневих пламон-

поляритонів. 

Поверхневі плазмон-поляритони (ППП) – електромагнітні хвилі, 

пов'язані з коливаннями електронної плазми в металах [1]. Це взаємопов’язані 

між собою коливання густини вільних зарядів усередині провідного 

середовища та векторів електромагнітного поля в діелектрику, які 

поширюються вздовж межі між ними 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 границі розділу, по 

якій поширюються. Тому оптичні характеристики металу і діелектрика, рельєф 

межі поділу, дефекти поверхні впливатимуть на швидкість поширення і 

дисперсію ППП, а також на інші параметри поверхневих хвиль [8]. Саме тому 

вивчення розсіювання ППП дає багато інформації про взаємодію 

електромагнітних полів з об'єктами, розташованими поблизу поверхні. Як 

відомо, наявність сходинки з іншим показником заломлення в таких об'єктах не 

тільки впливає на розсіювання ППП, але також може концентрувати локальне 

електромагнітне поле поблизу його країв [43]. Як теоретичні, так і 

експериментальні дослідження показують, що напрямок розсіяного поля, яке 

виникає при взаємодії ППП з одновимірним об'єктом, сильно залежить від 

розміру останнього. Таким чином, випромінювана енергія може бути 

спрямована назад або вперед (або в обидва боки) залежно від ширини дефекту 

[44-46]. В роботі [47] було виявлено, що цей ефект не залежить від товщини 

металевої плівки або діаметра частинок, але суттєво залежить від матеріалу 

плівки. Поширення ППП поблизу різних одиничних дефектів створює локальну 

концентрацію електромагнітного поля [48-50]. Як наслідок, дефекти можуть 

збільшити локальну чутливість поверхневого плазмонного резонансу до зміни 

навколишнього діелектричного середовища [51].  
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Діелектрична дифракційна гратка (ДГ), розміщена на поверхні металевої 

плівки, що підтримує розповсюдження ППП, значно впливає на збудження, 

поширення та випромінювання світла [52-58]. Такі ДГ можуть дуже ефективно 

перетворювати ППП на дифраговане світло. Наприклад, у роботах [59,60] ДГ 

використовували для підвищення ефективності дифракції поверхневих 

плазмонів, а також досліджували вплив форми штрихів ДГ на ефективність 

цього явища. З практичної точки зору, діелектричні ДГ можуть забезпечити 

кращу біологічну чутливість, що обумовлена збільшенням концентрації 

локального поля поблизу поверхні та його розподілом в зоні зв'язування [61]. 

Розсіювання ППП за допомогою дифракційної ґратки є предметом численних 

публікацій. Особливу увагу було приділено вивченню можливості застосування 

розсіювання ППП для збільшення концентрації та посилення локальних 

електромагнітних полів на періодично розташованих поверхневих об'єктах, що 

утворюють ДГ. Такі ефекти є цікавими для розуміння не лише процесів 

збудження ППП, а також їх взаємодії з структурою та дефектами поверхні, 

численних практичних застосувань. ППП можна використовувати у різних 

оптичних пристроях, таких як оптичні біосенсори, системи оптичного 

зображення та поляризаційні фільтри. Ще одне цікаве спостереження було 

зроблено в роботах [62,63], де автори показали, що, використовуючи 

відбиваючі ДГ, можна локалізувати падаюче випромінювання в невеликі 

об’єми, якщо концентрація поля достатньо підвищена в умовах резонансу. Що 

стосується ефективності, то підсилення електричного поля на штрихах 

виявилось набагато вище (майже на порядок), ніж у випадку одного штриха 

[64]. Як було показано, це пов'язано зі збудженням ППП. Слід зазначити, що 

практичні розрахунки кінцевої кількості N та довжини штриха L (за 

періодичністю) показали, що N ≥ 30 та L ≥ 20 довжин хвиль можуть 

забезпечити підсилення електричного поля, близьке до досягнутих ідеальних 

характеристик для N → ∞ і L → ∞.  

Отже, можна зробити висновок, що явище розсіювання ППП 

металевими поверхнями відкриває багато технічних можливостей, та при цьому 
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ще не є достатньо вивченим. Особливу увагу привертають до себе явища, що 

виникають при розсіюванні ППП деякими впорядкованими структурами. При 

цьому важливо розуміти, як саме відбуваються ці процеси та чим вони 

відрізняються для хвиль різної поляризації.  

1.2. Відновлення рельєфу за допомогою BSDF та ARS 

Розсіювання світла від шорстких оптичних поверхонь часто може 

розглядатися як небажаний ефект. З одного боку, розсіювання світла 

призводить до зменшення пропускної здатності оптичної системи, а з іншого - 

знижує якість оптичного зображення. Однак, незважаючи на зазначені 

негативні властивості, розсіяне світло є джерелом корисної інформації. Воно 

характеризує поверхню, від якої відбулося розсіювання [65]. Світло, розсіяне 

від стохастичної поверхні, розповсюджується у всіх напрямках. Розподіл світла 

по цих напрямках залежить від кута падіння, довжини хвилі і потужності, а 

також від коефіцієнта пропускання, коефіцієнта відбиття, коефіцієнта 

поглинання, об'ємної однорідності поверхні, її забруднення, тощо [67]. Це може 

бути використано для вимірювання шорсткості поверхні або для виявлення 

поверхневих і підповерхневих дефектів, а також об'ємних неоднорідностей [65]. 

Тому для вивчення рельєфу поверхонь зручно використовувати функцію 

двонаправленого розподілу розсіювання BSDF та функцію розсіювання з 

кутовим розділенням ARS [67]. Характеризація поверхні шляхом вимірювання 

розсіювання має низку переваг перед іншими методами вимірювання 

властивостей поверхні: вона є безконтактною, неруйнуючою, швидкою, 

надійною і дозволяє вивчати велики ділянки поверхні. Окрім того, такі методи 

вимірювання можуть бути легко інтегровані у виробничий процес [66]. 

Для того, щоб відновити параметри поверхні з параметрами розсіяного 

світла розроблено багато моделей (див. наприклад [67-71]), у рамках яких 

отримано зв’язок між BSDF та PSD або між ARS та шорсткістю поверхні тощо. 



23 

 

Це може бути застосовано для дослідження багатьох процесів, зокрема процесів 

кристалізації тонких аморфних плівок, як наприклад плівок оксиду індію-олова. 

1.3. Властивості плівок оксиду індію-олова та можливості їх 

кристалізації 

Усі матеріали, які є водночас оптично прозорими у видимому діапазоні 

спектра та достатньо електропровідними, являють неабияий інтерес для 

оптичних досліджень. До таких плівок належать не лише металеві, а й 

полімерні та оксидні кристалізовані плівки, при цьому можливість кристалізації 

різного типу аморфних плівок призводить до виникнення цікавих оптичних 

ефектів. Яскравим прикладом таких плівок можуть бути плівки оксиду індія-

олова (ІТО плівки), які після напилення є аморфними та можуть бути 

кристалізованими за допомогою додаткової обробки. Оксид індію-олова є 

цікавим об’єктом для досліджень явища розсіювання на поверхнях, адже він 

широко застосовується у якості прозорого та електропровідного електрода для 

об’ємних екранів та сонячних батарей завдяки його низькому питомому опору 

та високій прозорості у видимому діапазоні спектру [72-74], у мікроелектроніці 

[75], для створення ефективних газових сенсорів [76]. В конструкціях сонячних 

батарей такі покриття можуть використовуватись як ізолюючі для уникнення 

шунтування структур приладу або при інших співвідношеннях компонентів в 

якості електричних контактів в екранах дисплеїв, а також для нагрівання цих 

дисплеїв з метою забезпечення їх роботи при мінусових температурах. Ці 

покриття використовуються також в якості нагрівальних елементів для 

видалення крапель вологи на об’єктивах оптичних приладів. 

Одним з актуальних напрямків використання ІТО є енергозбереження в 

комунальному господарстві, а саме в якості тепловідбиваючого покриття ІТО 

для стекол, завдяки якому відбувається зменшення теплопередачі 

випромінюванням із побутових приміщень на вулицю. Тепловідбиваючі плівки 

мають здатність пропускати короткохвильове сонячне випромінювання в 
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діапазоні від 0,4 до 2,5 мкм і майже повністю (до 80-90 %) відбивають 

довгохвильове теплове інфрачервоне випромінювання в діапазоні від 2,5 до 25 

мкм, яке і є основним компонентом теплових втрат. Для порівняння: звичайна 

шибка пропускає до 70% інфрачервоного випромінювання, а відбиває близько 

6%. При заміні звичайного зовнішнього скла на тепловідбивне (з покриттям 

ІТО) опір теплопередачі збільшується в 1,4 рази, а середня температура 

внутрішньої поверхні скла в літніх умовах істотно знижується, в зимових же 

збільшується на 4-5˚С. Унікальні властивості плівок ІТО пояснюються тим, що 

чистий нелегований оксид індію відноситься до вироджених напівпровідників 

n-типу з широкою забороненою зоною, концентрація електронів провідності в 

ньому приблизно досягає 1019 см-3. Існування вільних електронів провідності в 

матеріалі пояснюється наявністю кисневих вакансій. Для підвищення 

концентрації електронів провідності оксид індію легують чотирьохвалентним 

оловом. Концентрація вільних носіїв заряду зростає при цьому до 1021 см-3, а 

рухливість вільних носіїв заряду становить від 10 до 30 см2 / В⋅с [75]. 

При цьому властивості таких плівок значним чином залежать від 

параметрів процесу їх нанесення, що дозволяє отримувати потрібні властивості 

[72-77], такі як нелінійні оптичні властивості плівок та можливість створення 

на їх основі матеріалів з нульовою діелектричною проникністю [77]. 

Отже, ITO є широкозонним виродженим напівпровідником n-типу 

провідності з високою концентрацією та рухливістю вільних носіїв заряду [78], 

що обумовлена вакансіями кисню та йонами Sn4+, які проявляють донорний 

характер [79]. Як було зазначено вище, спосіб осадження таких плівок є 

визначальним для її структурних та фізичних властивостей. При цьому 

важливими технологічними завданнями є отримання однорідних за товщиною 

плівок з заданими питомим опором та коефіцієнтом пропускання. Серед усього 

різноманіття існуючих методів осадження ІТО плівок (газофазне осадження, 

магнетроне розпилення, зольгель метод, пошарове атомне осадження, 

імпульсне лазерне осадження, тощо) особливий інтерес являє собою саме метод 

магнетронного осадження. Це пояснюється тим, що метод магнетронного 
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виготовлення покриттів має великий діапазон зміни робочого тиску та 

параметрів осадження, а отже дає широкі можливості керування товщиною та 

швидкістю нанесення покриттів, чистотою та адгезією плівок, їх морфологією, 

фазовим складом та фізичними властивостями. При цьому цей метод 

виділяється також через його низькі тепловий та радіаційний впливи на 

поверхню, що обробляється [80]. Подальша можливість модифікації 

властивостей ІТО плівок пов'язана з їх кристалізацією, яка призводить до зміни 

їх оптичних та електричних властивостей. Отже, широка можливість 

варіювання параметрів осадження та подальшої обробки плівок разом з їх 

унікальними властивостями спричинюють актуальність вивчення впливу 

технології плівок на їх оптичні властивості, у тому числі розсіювання 

електромагнітних хвиль, та використання розсіювання для контролю 

параметрів плівок. 

1.4. Підсумки 

Показано, 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. Адже 

залежність їх властивостей від параметрів процесу їх нанесення дозволяє 

отримувати потрібні властивості, такі як нелінійні оптичні властивості плівок 

та можливість створення на їх основі матеріалів з нульовою діелектричною 

проникністю. Показано, що функції BSDF та ARS пов’язані з властивостями 

поверхні, що відкриває можливість їх застосування до реконструкції поверхні. 
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

ПРОЦЕСІВ РОЗСІЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНІВ 

Дослідження просторового розподілу інтенсивності світла на 

нанооб’єктах має багато особливостей, наприклад, зміна інтенсивності може 

сягати п’яти-шести порядків, що потребує реалізації спеціальних рішень для її 

реєстрації. В таких умовах, зокрема, потрібно вимірювати малі сигнали, 

порівняні з власними шумами фотодетектора та рівнем паразитних сигналів. 

Для коректного вимірювання даних сигналів і отримання потрібної чутливості 

потребується використання методу синхронного детектування. Окрім того, для 

проведення нормування потрібно вимірювати інтенсивність тестувального 

лазерного пучка, що в більшості випадків значно перевищує рівні інтенсивності 

розсіяного світла. Для вимірювальних систем, які дозволяють коректно робити 

вимірювання подібного роду, важливим параметром окрім широкого 

динамічного діапазону є лінійність залежності вихідного сигналу від 

інтенсивності світла. Подібні програмно-апаратні вимірювальні комплекси 

повинні містити в собі генератор, сигнал якого має синхронізувати як 

модулятор лазерного випромінювання, так і схеми обробки та реєстрації 

сигналів. 

Для збудження ППП часто використовується схема Кречмана [1,81]. В 

такій схемі, на гіпотенузну грань оптичної призми наноситься металева плівка і 

на неї через катетну грань падає світло (Рис. 2.1). В даній геометрії. при зміні 

кута падіння зона освітлення зміщується з досліджуваного об’єкту і потребує 

компенсації. Для подібних оптичних вимірювань потрібне просторове 

переміщення фотодетектора, зміна кута падіння тощо. Такі експериментальні 

рішення можна реалізувати використовуючи дороге комерційне обладнання. В 

даній главі описані малобюджетні рішення цих проблем, що дали змогу 

отримати високі характеристики вимірювальної установки для дослідження 

процесів розсіювання ППП. 
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2.1. Заломлення пучка призмою 

Як це було зазначено вище, для збудження ППП застосовують метод 

порушеного повного внутрішнього відбиття [1]. Для цього найчастіше 

використовується так звана схема Кречмана. У випадку скляної призми, на її 

гіпотенузну грань наноситься плівка металу, зазвичай, золота, а лазерний пучок 

падає через катетну грань призми на гіпотенузну грань. При цьому збуджується 

поверхневий плазмон-поляритон на границі метал – зовнішнє середовище, що 

дозволяє досліджувати структури на поверхні металевої плівки [82] (Рис. 2.1а). 

Оптимальні умови найбільшого збудження ППП, знаходяться при зміні кута 

падіння лазерного випромінювання. Однак, зміна кута падіння призводить до 

зміщення освітленої ділянки поверхні гіпотенузи призми. Для досліджуваних 

структур, геометричні розміри яких більше поперечних розмірів лазерного 

пучка на поверхні, та оптичні властивості яких не змінюються при зміщенні 

освітлювальної плями такий зсув не є суттєвим. Якщо ж розмір досліджуваної 

структурі на поверхні призми ПВВ є меншим за поперечний розмір лазерного 

пучка, зміщення пучка зі зміною кута падіння  може суттєво впливати на 

результати вимірювань. Це треба враховувати при плануванні експерименту. 

Нижче буде розрахована величина зміщення освітлюваної ділянки та 

обговорюватимуться методи мінімізації і способи компенсації цього зміщення. 

В схемі Кречмана можливо використовувати не тільки прямокутну  

призму. При використанні в схемі напівциліндра або напівсфери, описаний 

вище зсув буде відсутній, оскільки при всіх кутах падіння лазерний промінь 

падає по нормалі до поверхні. Однак такі оптичні елементи фокусують світло 

та змінюють форму хвильового фронту. Окрім того пучок світла, відбитий від 

вхідної катетної грані трикутної призми можна використовувати для юстування 

її положення, що неможливо у випадку напівциліндричної призми. 
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Рис. 2.1. Оптична схема заломлення світлового променя призмою. Металічна 

плівка на гіпотенузній грані призмі, на поверхні якої збуджуються ППП, не 

показана. Вісь обертання лазера (точка О) лежить в площині гіпотенузи. AO = 

X – відстань до осі обертання лазерного променя від ребра призми. Зовнішнє 

джерело світла спрямовано на вісь обертання. 

Розглянемо геометрію збудження поверхневої хвилі методом 

порушеного повного внутрішнього відбиття. На Рис. 2.1 лазерний пучок 

проходить через катетну грань призми, під кутом  до гіпотенузи. Вісь 

обертання лазера має перебувати на освітленому об’єкті розташованому на 

гіпотенузі призми в точці О. Але через те, що падаючий пучок заломлюється на 

грані призми в точці М він потрапляє в точку N. Причому точка N співпадає з 

точкою О тільки за =45°. Зсув лазерного променя відносно точки О, L = ON 

можливо розрахувати наступним чином:  

Сумістимо переріз призми АВС в площині падінння з ортогональною 

системою координат XOY з центром в точці О, таким чином, щоб вісь ОХ 

направлена та лежала вздовж гіпотенузної грані призми в площині падіння 

лазерного променя, як зображено на Рис. 2.1. Запишемо рівняння прямих ОМ: 
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 ( ) ( )0
2

OMy tg x b ctg x ctg x
 

=  + + = −  + = −  
 

,  (2.1) 

NM: 

 ( ) ( )NM NMy tg x b tg x b=  −  + = −  + ,  (2.2) 

та AB: 

 ( ) ( )AB AOy tg x b tg x X=  + =  + ,  (2.3) 

 

де NMb  – довжина відрізку MN, AOX  – довжина відрізку АО. 

Оскільки прямі АВ та ОМ перетинаються в точці М, можна знайти її 

координати:  

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )
,        .AO AO

M M

X ctg X
y x

tg ctg tg ctg


= = −

 +   + 
  (2.4) 

Через точку М проходить пряма NM, тому її рівняння: 

 ( )
( ) ( )( )

( ) ( )
.

AOX ctg tg
y tg x

tg ctg

 − 
= −  +

 + 
  (2.5) 

Знаючи рівняння прямої NM, та те, що вона проходить через точку N з 

координатами (ON,0), бачимо, що відрізок ON дорівнюватиме: 

 
( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
1

1

AOX tg tg
L

tg tg tg

−  
=

 +  
.  (2.6) 

Для призми, де ψ = 45°, вираз (2.4) набуває вигляду: 
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( ) ( )( )

( ) ( )( )
1

1

AOX tg tg
L

tg tg

−  
=

 + 
.  (2.7) 

З трикутника ONM знаходимо кут : / 4 ' =  +  . Використовуючи 

закон Снеліуса sin sin 'n =   (n – показник заломлення призми), отримуємо: 

 
( )sin / 4

arcsin
4 n

 −  
 = +  

 
. (2.8) 

На Рис. 2.2 наведені величини зміщення лазерного пучка L від його осі 

обертання (т.О), залежно від кута падіння , при різних значеннях величини OAX

. З розрахунку видно що з ростом величини OAX  і відхилення кута  від 

величини 45°, зростає величина відхилення L. Можна переписати закон 

Снеліуса для призми: 

 sin( ) sin( )n −  =  −  ,  (2.9) 

де 
2


 = −   – кут між заломленим променем і нормаллю до гіпотенузи. 

 

Рис. 2.2. Величина зміщення лазерного променя L в залежності від кута падіння 

 для різних значень відстані від осі обертання до ребра призми Х (Рис. 2.1) 
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Далі ми покажемо, як можна зменшити варіації цього відхилення кута . 

На Рис. 2.3 показано модифіковану просторову конфігурацію поставленої 

задачі таким чином, що вісь обертання зміщена в напрямку нормалі до 

гіпотенузи на відстань – b в точку О'. У цьому випадку величину зміщення L = 

ON можна знайти аналогічно тому як це було зроблено вище. 

 

Рис. 2.3. Оптична схема заломлення світлового променя призмою. Металічна 

плівка на гіпотенузній грані призмі, на поверхні якої збуджуються ППП, не 

показана. Вісь обертання (точка О´) зміщена відносно площини гіпотенузи на 

відстань b. AO = X – величина зміщення осі обертання лазерного променя 

відносно ребра призми. Падаючий промінь розповсюджується вздовж радіуса 

обертання. 

Сумістимо проекцію призми АВС з ортогональною системою координат 

YOX з центром в точці О, таким чином, що вісь ОХ направлена вздовж 

гіпотенузної грані призми AC, як зображено на Рис. 2.3. Тоді записуючи 

рівняння прямих OM та AB, визначимо точку їх перетину ( ; )M MM x y : 
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( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

 , OMOM
M M

b tg AOctgAO b
x y

tg ctg tg ctg

−  + +
= − =

 +   + 
 .  (2.10) 

Оскільки точка ( ; )M MM x y  належить і прямій NM, запишемо рівняння цієї 

прямої: 

 ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
OMAO ctg tg b tg tg

y tg x
tg ctg

 −  −  + 
= −  +

 + 
.   (2.11) 

Використовуючи, що tg(ψ)=1 отримаємо зміщення лазерного променя L 

вздовж гіпотенузної грані призми у вигляді 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
1 1

1

X tg tg b tg tg
L

tg tg

−   +  + 
=

 + 
, (2.12) 

де  розраховано за формулою (2.8). Результати розрахунку за формулою (2.12) 

для відхилення L для кута падіння  = 45 °, для різних значень b, за величини Х 

= 15мм, наведені на Рис. 2.4. З розрахунку видно що для величини b = 3,2 мм, 

різниця max min 0.04ммL L L = − =  для кута , що змінюється від 40° до 60°.  

 

Рис. 2.4. Величина зміщення L лазерного променю в залежності від кута 

падіння  для різних значень відстані b від осі обертання до гіпотенузи призми. 
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Таким чином, змістивши призму в напрямку нормалі до гіпотенузи 

відносно центру обертання, можна домогтися стабілізації відхилення L, у 

актуальному інтервалі кутів падіння . 

Розглянемо можливість компенсації зсуву пучка шляхом незначного 

повороту лазера відносно лінії, що з’єднує лазер та центр осі обертання (т. О). 

Вісь обертання перпендикулярна до площини рисунка. 

Якщо в першому методі лазер світив на вісь обертання в точці О, то 

тепер розглянемо ситуацію коли він нахиляється відносно напрямку ОН на кут 

. На Рис. 2.5 вісь обертання лазеру знаходиться в точці О, лазер, 

випромінювання якого виходить з точки Н, повертається відносно радіусу 

обертання R=ОН на кут  У такому випадку величину зміщення L (відрізок 

ON) можна знайти наступним методом: Вісь обертання лежить в площині 

гіпотенузи, падаючий промінь повернутий на кут  відносно радіусу обертання.  

 

Рис. 2.5. Оптична схема заломлення світлового променя призмою. Металічна 

плівка на гіпотенузній грані призмі, на поверхні якої збуджуються ППП, не 

показана 
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Вісь цього повороту знаходиться на відстані R від осі обертання променю. AO 

= X – величина зміщення осі обертання лазерного променя відносно ребра 

призми. Сумістимо проекцію призми АВС з ортогональною системою 

координат YOX з центром в точці О, таким чином, що вісь ОХ направлена 

вздовж гіпотенузної грані призми, як зображено на Рис. 2.5. 

Записуючи рівняння прямих OH та O’H, знайдемо координати точки 

Н(хн, yн): ( ) ( )sin ; cosH Hx R y R= −  =  . Оскільки точка Н належить і прямій 

O’H, знайдемо величину відрізка OOA H b 
 = : 

 

( ) ( ) ( )( )
( )'

cos
OO

R tg tg
b

tg

  +  − 
=

 + 
.  (2.13) 

Точка ( , )M MM x y  знаходиться на перетині прямих АВ та О´Н. Її 

координати: 

 
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

'' , OOOO
M M

b tg AOctgb AO
x y

tg ctg tg ctg

 +  + −
= =

 +  +   +  + 
.  (2.14) 

Оскільки ця точка належить також і прямій NM, знаходимо проекцію 

відрізку NM на вісь OY 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
'OO

NM

b tg tg AO ctg tg
b

tg ctg

 +  +  +  − 
=

 +  + 
. (2.15)  

Оскільки точка N належить прямій MN, підставивши її координати в 

рівняння прямої MN отримаємо 
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( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

cos 1

1

NMb
ON

tg

R tg tg tg tg AO tg tg

tg tg tg

= =


  +  −   +  + −  +  
=

  +   +

.(2.16)  

Замінівши AO = X , у випадку рівнобедреної призми, де tg(ψ) = 1, вираз 

для L= ON запишемо у вигляді 

 
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
cos 1 1

1

R tg tg tg X tg tg
L

tg tg

  +  −  +  + −  +  
=

  +  +
. (2.17) 

Результати розрахунку залежності величини зміщення L від кута падіння 

, при різних кутах повороту лазера , і величинах Х=15мм, R=300мм, наведені 

на Рис. 2.6. З розрахунку видно, що найменша варіація зміщення пучка 

L=LMAX-LMIN = 0.08мм реалізується за  = 0,98°, в актуальному інтервалі кутів 

 = 400..600. 

 

Рис. 2.6. Величина зміщення лазерного променя L в залежності від кута падіння 

 для різних значень кута повороту лазерного променя   
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Попередні розрахунки показують, що зміну величини зміщення L можна 

мінімізувати, але можливий варіант з повною відсутністю зміщення L. При  = 

45° лазерний промінь проходить через вісь обертання О, а при зміні  він 

повинен бути паралельно зміщений на величину S так, щоб L = 0. Така 

конфігурація представлена на Рис. 2.7. Величину S можна отримати з 

наступних міркуваннь: Сумістимо проекцію призми АВС з ортогональною 

системою координат YOX з центром в точці О, таким чином, що вісь ОХ 

направлена вздовж гіпотенузної грані призми, як зображено на Рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Оптична схема заломлення світлового променя призмою. Металічна 

плівка на гіпотенузній грані призми, на поверхні якої збуджуються ППП, не 

показана. Вісь обертання лежить в площині гіпотенузи; падаючий промінь 

розповсюджується вздовж радіусу обертання і зміщений паралельно йому на 

величину S. AO =X – величина зміщення осі обертання лазерного променя 

відносно ребра призми 

Записуючи рівняння прямих OP, NM, OM та AB і беручі до уваги, що 

прямі АВ, ОМ та NM перетинаються в точці М, отримаємо 
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( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ( )( )
( ) ( )

, ,     M M

NM

AOtgAO
x y

tg tg tg tg

AO tg ctg
b

tg tg


= − =

 +   + 

 − 
=

 + 

 (2.18) 

 

Відстань S між паралельними прямими NM та ОР можна знайти за 

формулою: 

 

( ) ( )( )
( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

1 2

2 2 2
1

cos

AO tg ctg

tg tgC C
S

A B ctg

AO tg ctg

tg tg

 − 
−

 + −
= = =

 +  + 

  − 
= 

 + 

. (2.19) 

 

Звідки отримуємо, що зміщення лазерного променю буде описуватись 

виразом 

 
( ) ( ) ( )( )

( )( )
cos 1

1

X tg tg
S

tg

 −  
=

+ 
, (2.20) 

 

а  знаходиться з формули (2.8). На Рис. 2.8 наведені чисельні розрахунки за 

формулою (2.20) величини S залежно від кута падіння  та величини X, 

представлених на малюнку. Таким чином знаючи величину Х, можна 

розрахувати величину необхідного паралельного зміщення S для компенсації 

зсуву L. 
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Рис. 2.8. Величина паралельного зміщення лазерного променя S в залежності 

від кута падіння  для різних значень відстаней від осі обертання до ребра 

призми А (Х=АО) (Рис. 2.7). Експериментально виміряне зміщення пучка від 

осі обертання до ребра призми величиною 15мм позначено квадратними 

маркерами 

Таким чином, якщо нам важливо, щоб лазерний пучок не зміщувався 

відносно зразка, можливо використовувати метод описаний вище (див. 

формулу (2.12)). Якщо важливо, щоб вісь обертання лазера лежала на гіпотенузі 

призми, і лазерний промінь не зміщувався відносно досліджуваного об'єкта, 

можна використовувати метод, що привів до формули (2.17). Якщо вісь 

обертання лазерного пучка повинна лежати на гіпотенузі призми і співпадати з 

освітлюваним об'єктом, то допоможе метод, описаний останнім (див. формулу 

(2.20)). 
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2.2. Установка для реєстрації процесів розсіювання світла на базі 

еліптичного дзеркала 

Для дослідження процесів розсіювання об’ємних хвиль на оптичних 

поверхнях одна з установок була розроблена з використанням властивостей 

еліптичного дзеркала (Рис. 2.9).  

У вимірюваннях ELS  зразок опромінювався лінійно поляризованим 

світлом гелій-неонового лазера ( 632.8 =  нм, 2 мВт), що падало нормально на 

поверхню підкладки після проходження переривача (оптичного модулятора) та 

додаткової збиральної лінзи Л1 (Рис. 2.9). Особливістю данної установки є 

використання еліптичного дзеркала в якості збирального елементу. Зразок 

знаходиться в одному з фокусів еліптичного дзеркала. Передня півсфера 

розсіяного світла збирається еліптичним дзеркалом Д, яке спрямовує його на 

ПЗЗ камеру, з подальшою  

 

Рис. 2.9. Схема вимірювань еластичного розсіювання світла: He-Ne – He-

Neлазер; М – модулятор; Л1 – збиральна лінза; Д – еліптичне дзеркало; П – 

підкладка ІТО плівки; РП – розщеплювач променя; ФД – фотодетектор; Л2 – 

лінза об’єктива; ПЗЗ – ПЗЗ камера. 

реєстрацією як розподіл ( , )I   , де   та   є кути полярного та азимутального 

розсіювання відповідно. Така реєстрація є можливою завдяки зв’язку між 
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вихідною апертурою дзеркала Д та поверхнею сенсора ПЗЗ за рахунок лінзи Л2, 

поміщеної у другій фокальній точці цього дзеркала. 

Отриманий за допомогою ПЗЗ камери розподіл ( , )I    дає змогу 

визначити спектральний склад розкладу поверхні в ряд Фур’є. А за допомогою 

нормованого відгуку додаткового фотодіоду ФД реєструвалася інтегральна 

інтенсивність розсіювання поверхні, з якої можна отримати її 

середньоквадратичну шорсткість. Під час вимірів зразок переміщувався 

кроковими двигунами в площині дзеркала по двом осям, що давало змогу 

отримувати карти шорсткості зразків разом зі спектральними розподілами 

досліджуваної поверхні.  

2.3. Реєстрація інтенсивності лазерного випромінювання широкого 

динамічного діапазону 

При дослідженні просторового розподілу інтенсивності розсіяного 

світла, діапазон її зміни може досягати 5-6 і більше порядків. Такий широкий 

динамічний діапазон може бути коректно зареєстрований або за допомогою 

аналого-цифрового перетворювача (АЦП) з динамічним діапазоном 20 або 

більше біт/відрахунок, або за допомогою перемикання чутливості реєстрації в 

процесі вимірювань. В експерименті використовувався останній метод. Для 

його реалізації був розроблений трансімпедансний підсилювач (перетворювач 

струм – напруга) з коефіцієнтом підсилення що задавався програмою яка 

керувала експериментом. Даний підсилювач був реалізований за допомогою 

звичайного перетворювача струм-напруга на базі операційного підсилювача, в 

колі зворотного зв'язку якого був встановлений перемикач опору. 

Електрична схема такого перетворювача представлена на Рис. 2.10 [21]. 

Вхід підсилювача підключений безпосередньо до виходу ФЕУ (PMT на Рис. 

2.10). Управління коефіцієнтом перетворення проводилося шляхом задання 

рівня керуючих сигналів на двох контактах паралельного порту материнської 
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Рис. 2.10. Схема трансімпедансного підсилювача 

плати комп’ютера LPT. Їх комбінація дає змогу отримати 4 значення 

коефіцієнта перетворення трансімпедансного підсилювача. Алгоритм 

перемикання коефіцієнта підсилення полягає в заданні двох граничних значень 

рівня сигналу: верхнього Lmax і нижнього Lmin. Якщо виміряне значення більше 

за Lmax, то програма видає команду на зменшення коефіцієнта перетворення; 

якщо виміряне значення менше за Lmin, то програма збільшує коефіцієнт 

перетворення і таким чином підвищує чутливість системи. Величини Lmax і Lmin 

обрані таким чином, що Lmax/Lmin ~ 17, що забезпечувало відсутність циклічного 

перемикання чутливості при рівні сигналу, близькому до порогу перемикання. 

Застосування такого трансімпедансного підсилювача дозволило 

здійснити реєстрацію розподілу інтенсивності розсіяного світла в широкому 

динамічному діапазоні (5 порядіків). 
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2.4. Калібрування лінійності реєстрації сигналу 

Важливим параметром подібних вимірювальних систем (крім широкого 

динамічного діапазону) є лінійність залежності вихідного сигналу від 

інтенсивності світла. Для перевірки цієї залежності необхідно використовувати 

пристрій, що відомим чином змінює інтенсивність світла. В якості такого 

пристрою може бути використаний набір каліброваних світлофільтрів. Однак 

для досить детальної реєстрації такої залежності метод повинен містити значну 

кількість фільтрів з каліброваними коефіцієнтами пропускання для довжин 

хвиль світла, що використовуються в експерименті. Альтернативним рішенням 

для зміни інтенсивності є використання поляризатора що обертається. При 

лінійно поляризованому падаючому пучку залежність вихідної інтенсивності 

від кута повороту поляризатора описується законом Малюса. Таке рішення дає 

можливість зняти досить детальну калібрувальну криву і при високому ступені 

поляризації лазерного пучка отримати широкий динамічний діапазон контролю 

лінійності вимірювальної системи. 

Для реалізації такого рішення був розроблений простий вузол, що 

отримав назву “Малюсметр”. Він представляє собою поляризатор, що 

обертається кроковим двигуном. Розроблена програма управляє малюсметром 

таким чином, що вимірюється залежність величини виміряного сигналу від кута 

повороту поляризатора. Потім, коли залежність отримана, програма знаходить 

мінімум сигналу. Залежність поблизу мінімуму апроксимується параболою, і по 

цій аналітичній апроксимації знаходиться точне положення мінімуму – початок 

кутових координат. Виходячи з його положення розраховується кутова шкала 

положення поляризатора, по ній (за законом Малюса) розраховується 

інтенсивність світла, що пройшла поляризатор і будується передаточна 

залежність вихідного сигналу від інтенсивності падаючого світла. 

Контроль лінійності системи є необхідним, оскільки в експерименті 

достатньо часто може з’являтись необхідність в реєстрації дуже широкого 

діапазону інтенсивності розсіяного світла. Окрім того, малюсметр з 
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фотоприймачем в лінійному режимі дає можливість виміряти з високою 

точністю коефіцієнт пропускання / поглинання некаліброваного світлофільтру. 

Коефіцієнти отримуються з відношення виміряних нахилів передавальних 

характеристик для падаючого лазерного променя і променя, що пройшов через 

вимірюваний світлофільтр. 

2.5. Камертонний модулятор інтенсивності лазерного пучка 

Програмно апаратний вимірювальний комплекс потребує генератора, 

сигнал якого повинен синхронізувати як модулятор лазерного випромінювання, 

так і схеми обробки і реєстрації сигналів. В якості такого генератора був 

використаний камертонний генератор, який крім механічного переривання 

лазерного пучка генерував стабільний опорний сигнал, який використовується 

при реєстрації вимірюваних сигналів. 

Камертонний модулятор являє собою U подібну пружину, на кінцях якої 

закріплені прапорці для перекриття лазерного променя і світлового пучка 

оптопари OP, яка формує сигнал позитивного зворотного зв'язку. Сигнал з 

оптопари підсилюється низькочастотним підсилювачем і подається на соленоїд, 

розташований на сталевому сердечнику, закріпленому між гілками камертона. 

Для перетворення подвоєної частоти збуджуючої сили в її основну гармоніку 

служить постійний феритовий магніт, прикріплений до сердечника соленоїда. У 

схемі також вироблялися сигнали для модуляції інтенсивності 

напівпровідникового лазера і опорний сигнал для цифрового синхродетектора, 

описаного нижче. 

В лабораторії використовувались 2 камертонних модулятора з 

резонансними частотами f = 119 Гц і f = 211 Гц. Вимірювання стабільності їх 

частоти частотоміром показало, що протягом 8 год зміна частоти становила ± 

0.1 Гц для камертона з частотою 211 Гц і ± 0.05 Гц для камертона з частотою 

119 Гц, що забезпечувало цілком прийнятне співвідношення 
4/ 4 5 10f f −    .  
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Головним фактором, що впливає на стабільність частоти, була зміна 

температури зовнішнього середовища. 

 

Рис. 2.11. Схематичне зображення камертонного модулятора  

2.6. Цифровий синхродетектор на базі звукової карти комп’ютера 

У реалізованому вимірювальному комплексі для додаткового зменшення 

рівня паразитних шумів після трансімпедансного підсилювача сигнал подавався 

на селективний підсилювач Unipan 237, налаштований на частоту модуляції 

камертона генератора. Його вихідний сигнал повинен бути перетворений в 

цифрову форму для подальшої обробки та реєстрації. Для цієї мети можливо 

використовувати спеціалізовані АЦП, однак їх використання передбачає 

виготовлення пристрою, в якому забезпечуються необхідні ланцюги живлення, 

управління, перетворення, програмування тощо. 

Однак можливе просте бюджетне рішення, коли в якості такого 

пристрою може бути використана звукова карта комп'ютера. Навіть дешеві, 
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вбудовані в материнську плату звукові карти мають два незалежні АЦП і ЦАП 

перетворювачі з типовими значеннями рівнів дискретизації 16 біт / відлік і 

частотою дискретизації 44-48 кГц. А недорогі дискретні звукові карти 

дозволяють отримати ці параметри на рівні 24 біт / відлік і 192 кГц. Оскільки в 

переважній більшості випадків частота механічної модуляції оптичних пучків 

лежить в інтервалі кількох сотень герц, такі параметри більш ніж достатні для 

реалізації завдання оцифровки і обробки оптичних сигналів. Більш того, 

людське вухо дуже чутливе до нелінійних спотворень, тому при конструюванні 

звукових карт вживаються спеціальні заходи, що забезпечують їх високу 

лінійність реєстрації, так само як і малий перехресний вплив сигналів правого і 

лівого каналів. Додаткова зручність використання звукової карти полягає в 

можливості реєстрації її вихідних сигналів за допомогою ряду програмних 

пакетів, зокрема таку можливість надає пакет MatLab. 

Два незалежних канали реєстрації звукової карти дають ще одну дуже 

зручну можливість – програмним шляхом реалізувати цифровий 

синхродетектор. В такому випадку один канал використовується для реєстрації 

вимірюваного сигналу, а іншим каналом реєструється опорний сигнал.  

Перемикання коефіцієнта перетворення трансімпедансним 

підсилювачем призводить до різкої зміни рівня сигналу. Величину сигналу під 

час його релаксації немає сенсу вимірювати. Тому був розроблений алгоритм 

вимірювання, який дозволяє визначати, коли сигнал припиняє релаксацію, при 

чому він коректно працює як при збільшенні рівня сигналу, так і при його 

зменшенні. Принцип його роботи полягає у виключенні значень сигналу за їх 

монотонного збільшення або зменшення. Реєстрація сигналу відбувається з 

деякою періодичністю, після чого програма аналізує, на скільки відрізняються 

виміряні значення інтенсивності сигналу протягом 4 послідовних вимірювань. 

У випадку, якщо відхилення значень сигналу від середнього становить не 

більше 10% вважається, що сигнал припинив релаксацію, а останнє виміряне 

значення приймається за реальне. 
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2.7. Використання паралельного порту комп’ютера для управління 

кроковими двигунами 

У зв'язку з широкою доступністю і зручністю в реалізації механічних 

переміщень в експериментальних установках використовувалися крокові 

двигуни. Ці двигуни мають значний питомий обертальний момент, а також 

можливість фіксації ротора в заздалегідь заданих кутових положеннях, 

незалежних від напрямку обертання. Недоліком такої схеми є необхідність 

контролю значних за величиною струмів (порядку декількох ампер) і складна 

комутація цих струмів через обмотки двигунів для здійснення кроків. 

Однак на сьогоднішній момент на ринку електронних компонентів 

існують інтегральні драйвери крокових двигунів, що мають прості цифрові 

інтерфейси і реалізують необхідну комутацію струмів через обмотки двигунів 

на апаратному рівні. Був побудований простий контролер крокових двигунів, 

керований сигналами паралельного порту та комп'ютера. Його принципова 

схема приведена на Рис. 2.12.  

В основу контролера покладена інтегральна схема А3967. Кожна така 

мікросхема призначена для управління одним кроковим двигуном. Вона має 

чотири керуючих входи: вхід, що задає напрямок обертання ротора, імпульсний 

вхід кроку і два входи, які задають величину кроку двигуна. Паралельний порт 

комп'ютера, доступ до якого реалізований в переважній більшості програмних 
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Рис. 2.12. Схема контролера крокових двигунів 
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продуктів, в тому числі і в MatLab, має 8 незалежних сигнальних ліній, що 

дозволило реалізувати контролер, керуючий двома двигунами незалежно. Це 

зробило систему універсальною і простою в програмуванні. Для захисту 

вхідних ланцюгів мікросхем А3967 від можливих викидів і шумів у вхідних 

ланцюгах встановлені фільтри низьких частот і використаний цифровий 

буферний елемент, реалізований на мікросхемі LVC245. Його застосування 

значно підвищило надійність функціонування і тривалість експлуатації 

розробленого контролера. 

Даний контролер дав можливість втілити значну кількість вузлів що 

переміщували зразки, змінювали кути падіння лазерів, обертали фотоприймачі 

тощо. 

2.8. Підсумки 

У цьому розділі подано детальний опис експериментальних 

особливостей вимірювання розсіяного світла нанооб´єктами на поверхні 

напівпровідників та на поверхні металів. Їх особливості спонукали шукати 

оригінальні експериментальні методи вимірювання і аналізу параметрів 

розсіяного світла, які і лягли в основу екпериментальної частини роботи.  

Зокрема, використання описаного вище трансімпедансного підсилювача 

дозволило реєстрацію розподілу інтенсивності в діапазоні 5-ти порядків. 

При збудженні ППП за допомогою схеми Кречмана, отримані та 

експериментально реалізовані методи компенсації зміщення променів відносно 

освітлювальних об'єктів на гіпотенузі призми. Це дало змогу досліджувати 

мікро- та нанооб’єкти при зміні кута падіння лазера. Аналіз методів механічної 

компенсайії зміщення лазерного променя запропонований в роботі є 

оригінальним і дозволяє використовуючи прості зміни в конфігурації 

експерименту отримувати мінімальні зміщення променя відносно 

досліджуваної зони поверхні.  



49 

 

РОЗДІЛ 3  

ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗСІЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ХВИЛІ ДИФРАКЦІЙНОЮ 

ГРАТКОЮ ВІД ЇЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 

Завдяки тому, що ППП є p-поляризованими, вони можуть бути 

резонансно збуджені виключно р-поляризованим лазерним випромінюванням у 

відповідній геометрії. На відміну від p-, s-поляризований промінь не може 

збуджувати ППП, але нерезонансно генерує розповсюджувані та затухаючі 

гармоніки дифрагованих полів. Співвідношення інтенсивностей розсіяного 

поля, виміряних для обох цих поляризацій, є коефіцієнтом підсилення 

інтенсивності розсіяного світла за рахунок збудження ППП. Він характеризує 

процеси розсіювання обумовлені збудженням ППП. Попереднє дослідження 

[83] показало надзвичайно високе підсилення розсіювання ППП на неглибокій 

дифракційній ґратці, нанесеній на золоту підкладку, у порівнянні із 

розсіюванням s- поляризованої поверхневої хвилі. У [83] звичайна дифракція 

розсіяного світла на декількох штрихах ДГ була чітко видна при p-

поляризованому падаючому пучку світла. Однак це не спостерігалось для s-

поляризації, тому значенню коефіцієнта підсилення ППП давалася тільки 

приблизна оцінка. 

У цьому розділі показані результати вимірювання коефіцієнта 

підсилення на тонкій ДГ, його залежності від різних оптичних умов і 

порівняння з теоретичними розрахунками; розглянуті механізми розсіювання 

ППП; оцінена локальна структура просторового розсіювання світла та 

проведене порівняння отриманих експериментальних результатів та 

теоретичного моделювання.  

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. Крім того, в підрозділі 3.3 проведено 



50 

 

порівняння експериментальних та теоретичних результатів та обговорено 

фізичні основи. Підсумки представлені в підрозділі 3.4. 

3.1. Теоретична модель 

У дослідженнях використовувалась металічна плівка з дифракційною 

граткою. Ця структура представляла собою гратку, утворену штрихами шару 

поліметил метакрилату (ПММА) товщиною 20 нм на поверхні золотої плівки 

(товщиною 43.5 нм). Період штрихів ґратки становить 2.5 мкм, а ширина 

штриха дорівнює половині періоду. Плівка розташована на призмі, яка у моделі 

наближено представлена діелектричним напівпростором з показником 

заломлення 1.514prn = . Також враховуємо два дуже тонкі додаткові проміжні 

шари (між золотою плівкою та призмою та між золотою плівкою та ПММА). Їх 

параметри буде уточнено далі у підрозділі 3.2. 

Проведемо розрахунки у першому наближенні за допомогою метода 

скінченних елементів. Ми використали реалізацію методу скінченних 

елементів, що надається комерційним програмним комплексом COMSOL 

Multiphysics. Напрямок у кожному субдомені було оптимізовано для 

досягнення збіжності. У золотій плівці та діелектричній ґратці максимальний 

розмір елемента сітки становить 10 нм, а в області підкладки та вакууму – 20 

нм. 

Щоб отримати уявлення про проблему, опишемо деякі деталі 

моделювання та пояснимо основні фізичні механізми. У якості джерела 

обираємо об’ємну хвилю, яка падає з області призми під кутом   (кут 

вимірюється всередині призми від нормалі до золотої поверхні), з хвильовим 

вектором ik  (Рис. 3.1а). Вона має таку форму (монохроматична залежність від 

часу опускається): ( ) ii

i iE e=
k r

r E , де ( , )x z=r  та ( , )i ix izk k=k  є 

двокомпонентними векторами. Компоненти хвильового вектору визначаються 

як sinix prk n k=   та cosiz prk n k=  , де / 2 /k c =  =   . 
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Верхній шар (діелектрична дифракційна гратка) являє собою періодично 

модульовану діелектричну проникність, так що вона може бути розкладена у 

ряд Фур'є, ing

g nn
e =  , де 2 /g L=   – вектор Брегга та L  – період структури. 

Завдяки періодичності генерується нескінченний набір гармонік поля (Рис. 

3.1а), так що поле може бути описане як ряд Флок-Фур'є у кожному 

середовищі. Наприклад, в вакуумі в області пропускання воно може бути 

описане як ( ) ni

n

n

e= 
k r

E r E . Компоненти хвильового вектора в області 

пропускання описуються як nx itk k ng= + , 2 2

zx nxk k k= − . 

 

Рис. 3.1. а) 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 ik , відбитого rk , тангенціальної 

компоненти хвильового вектора tk , 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 

t SPP=k k , де SPPk  – хвильовий вектор плазмона. б) Просторовий спектр 

діелектричної дифракційної ґратки; залежність Фур'є-гармонік діелектричної 

проникності від їх номеру (стовпчики) та інтенсивності дифрагованих p −

поляризованих променів різних порядків (круги). 
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Для розглянутих довжини хвилі та кутового інтервалу, поверхневий 

плазмон збуджується шляхом "прямого" проникнення падаючого поля, у 

дифракції нульового порядку (як у конфігурації Кречмана [1]). Завдяки скляній 

призмі, підвищується хвильовий вектор падаючого світла і виникають умови 

узгодження хвильових векторів фотону та плазмону, що є умовами збудження 

ППП. В свою чергу хвиля ППП розсіюється на флуктуаціях діелектричної 

проникності, чим і служить дифракціїна гратка ПММА. Амплітуди 

просторових гармонік проникності n  відображують ефективність збудження у 

різних порядках дифракції, так що в пертурбаційному наближенні першого 

порядку n nE   . З Рис. 3.1б можна побачити, що гармонійний склад ґратки 

запобігає збудженню різних дифракційних порядків за допомогою розсіювання 

першого порядку. Враховуючи, що гармоніка першого порядку ґратки має 

найбільшу амплітуду (в порівнянні з іншими ненульовими гармоніками), 

інтенсивність в першому поширеному порядку переважає. 

Типова структура просторового розподілу резонансного поля для 

випадку дифракції p −поляризованої хвилі показано на Рис. 3.2.  

При значенні кута 44.5 = , що є трохи більшим за кут повного 

внутрішнього відбиття, у наших умовах відбувається найефективніше 

збудження ППП. Його поле розсіюється (дифрагує) на діелектричних 

неоднорідностях – в нашому випадку діелектричних штрихах. Підсилення поля 

за рахунок ППП може бути чітко видно на обох частинах Рис. 3.2. Діелектрична 

дифракційна ґратка не змінює інтенсивність та просторову структуру ППП, 

впливаючи в основному на положення резонансу. При розсіянні ППП на ДГ 

спостерігається не тільки дифузне розсіювання, а і набір дифракційних 

максимумів. Маючи періодичну структуру, вона перетворює ППП в набір 
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Рис. 3.2. а) Модуль електричного поля при куті резонансу 44.5 = , що 

відповідає повному внутрішньому відбиттю. 670 =  нм. б) Те саме для 

миттєвого знімку z − компоненти електричного поля: зверху – вид зверху, 

знизу – вид збоку. 

розсіювальних мод з фіксованими напрямками за рахунок того що хвильовий 

вектор ППП зсувається на величину хвильового вектора ДГ. Ці компоненти 

відповідають хвилям, що поширюються, з k −векторами, що лежать всередині 

напівкола (стрілки всередині верхнього півкола на Рис. 3.1а. В даній 

конфігурації можуть розповсюджуватись -1, -2, -3 та інші гармоніки. 

Домінуючою просторовою гармонікою поля є -1 гармоніка, генерована у 

процесі розсіювання першого порядку. З Рис. 3.1б видно, що -1 гармоніка 

переважає над іншими на кілька порядків, і таким чином є єдиною хвилею, що 

може бути виміряна у вакуумі в області дальнього поля. Відділення -1 

просторової гармоніки з ближньопольової зони можна побачити на Рис. 3.2. 
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Завдяки наявності цієї просторової гармоніки коефіцієнт пропускання має 

ненульову величину. 

 

Рис. 3.3. Обчислений (а) та виміряний експериментально (б) просторовий 

розподіл розсіяного вздовж поверхні ДГ світла. Положення штрихів ПММА 

показано зверху рис.(а). Напрямок розповсюдження ППП – зліва направо. 

Поперечний переріз розподілу інтегральної інтенсивності розсіювання 

проходить вздовж осі x : в) обчислений теоретично, г)виміряний 

експериментально. Кожна крива на (в) відповідає сталому значенню кута  , 

показаному на Рис. 3.4. Параметри структури є такими, як і на Рис. 3.2а. 

У безпосередній близькості до ґратки (область ближнього поля) 

затухаюче від поверхні поле ППП та слабка -1 поширювана хвиля утворюють 

інтерференційну картину. На відстані, де ППП затухає настільки, що його 

амплітуда є порівняною до амплітуди -1 гармоніки, утворюється група 

інтерференційних максимумів та мінімумів. Розподіл інтенсивності поля на 

різних відстанях від ґратки показано на Рис. 3.2а. Кожна крива на Рис. 3.3в 
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відповідає фіксованому значенню кута   у безпосередній близькості до кута 

найефективнішого розсіювання плазмону. 

3.2. Опис експерименту 

Схема збудження поверхневого плазмонного резонансу показана на Рис. 

3.1а. Вона містить призму з показником заломлення 1.514prn = (скло BK7) та 

пластину з того ж скла з вивченою структурою на його поверхні. Ця пластина 

контактує з призмою через імерсійне масло з показником заломлення близьким 

до prn . Золота плівка (товщиною 43.5 мкм) розташована на прошарку з 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. Отримана структура являє 

собою прямокутники з ПММА з періодом 2.5 мкм, відстань між 

прямокутниками дорівнює їх ширині. Розмір ДГ складає 0.80.8 мм2. 

Падаючий промінь проходить крізь призму на зразок та збуджує ППП, 

який далі взаємодіє з ДГ. Падаюче лазерне випромінювання ( 670 =  нм, 3 mW) 

є лінійно поляризованим з однією з двох можливих поляризацій: p  (TM) або s  

(TE). КП(  ) вимірюється у повітрі від нормалі до гіпотенузи призми. Також 

зручно ввести КП(  ) всередині призми. При цьому величини   та   

поєднуються за допомогою простого та зручного призмового аналогу закону 

Снеліуса: 

 sin( ) sin( )prn −  =   −  , 

де   – кут призми. 

Інтенсивність розсіяного світла ( i ) вимірювалась фотодетектором, 

побудованим з ФЕП та саморобного трансімпедансного підсилювача (підрозділ 
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2.2), чутливість якого може контролюватися з комп'ютера. Інтенсивність 

розсіяного світла як функція полярного кута   та КП  , ( , )i    нормована на 

інтенсивність падаючого світла 
0I . Щілинна діафрагма, розміщена перед 

фотодетектором, визначає кутове розрізнення вимірювань, яке за оцінками 

дорівнює 0.008 . Лінійність системи реєстрації ретельно перевіряється за 

допомогою розробленого «Малюсметру», описаного в підрозділі 2.3. 

Як слідує з Рис. 3.1б для досліджуваної ДГ, головна частина розсіяної 

енергії ППП поширюється у дифракції -1 порядку. Через те, що   змінюється, 

то і кут дифрагованого променя теж. Таким чином, для кожної фіксованої k − ї 

величини ( 1,2,...k = ) кута   ( k ), було розраховано діапазон кутів  , що 

містять дифрагований промінь, після чого фотодетектор сканував цей діапазон. 

Після цього, визначалася пікова величина виміряної інтенсивності ( )kI   для 

цього діапазону  . Набір значень ( )kI   для усіх виміряних значень k  дає 

залежність ( )I  . 

Аналізатор поляризації розміщено перед фотодетектором, таким чином 

стан поляризації розсіяного світла вказується двома індексами, XYI , де X  (Y ) 

відповідає орієнтації поляризатора (аналізатора). Інтенсивність, виміряна за 

відсутності аналізатора маркується лише одним індексом, який вказує 

орієнтацію поляризатора. 

Поверхня ДГ може спостерігатися в оптичний мікроскоп, отже можна 

зафіксувати просторовий розподіл розсіяного випромінювання. У цьому 

випадку ППП збуджуються напівпровідниковим лазером з довжиною хвилі 670 

нм. Зображення розподілу розсіяного випромінювання створено за допомогою 

об'єктива E63×0.8 (Carl Zeiss). Його числова апертура дозволяє найбільш 

інтенсивному дифрагованому променю -1 порядку взяти участь у формуванні 

мікроскопічного зображення. 

Ефективність дифракції об’ємних хвиль у досліджуваній ДГ була 

виміряна за допомогою променя гелій-неонового лазера ( 632.8 =  нм, 5mW), 

яке падає на ДГ з повітря нормально до поверхні. 
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3.3. Результати та обговорення 

Кутова залежність коефіцієнта відбиття дозволяє безпосередньо 

порівнювати результати обчислень та вимірювань. Тому знайдемо 

відповідність між реальною структурою зразка та її моделлю, взятою для 

розрахунків. 

Збудження ППП призводить до зменшення коефіцієнта відбиття за 

рахунок перекачки енергії та збудження ППП за умов узгодження хвильового 

вектора та енергії фотона та плазмона. Результати вимірювань показано на Рис. 

3.4. Для випадку області плоскої поверхні без ДГ, виміряне мінімальне 

значення R  дорівнює 2.45% при куті 46.9 = та півширині 1.9 . Для області 

зразка з ДГ, виміряне значення 13.2%R =  при 45.4 =  з практично такою ж 

самою півшириною 2.0 . При значенні кута  , де немає перекачки енергії 

(приблизно 44 , Рис. 3.4), коефіцієнт відбиття складає 78%. З цих даних можна 

приблизно оцінити частину падаючої енергії, що поглинається за рахунок 

збудження ППП:  

 78% 13% 65%ПППI = − =  . 
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Рис. 3.4. Кутова залежність виміряного коефіцієнта відбиття pR  для плоскої 

області поверхні ("експеримент поверхня") та для області ДГ ("експеримент 

ДГ"). Також для обох випадків представлено теоретично обчислені дані. 

На Рис. 3.4 також представлено обчислені значення ( )R  . Деякі 

параметри структури було підібрано з прямого порівняння експериментальної 

та теоретичної кривих, що відповідають цілісному шару ПММА (без ДГ). 

Підбір було зроблено за допомогою програмного забезпечення WINSPALL 

[84]. Ми не змогли отримати точну відповідність експериментальних даних за 

допомогою моделі структури ВК7-Ti-Au-ПММА. Однак 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, шорсткою. Підібрана товщина для шару титану та для 

додаткового шару між золотом та ПММА становить 2 нм, а їх показники 

заломлення становлять 2.28 3.049i+  та 0.1796 2.598i+  відповідно. Потібно 

зазначити, що отримана величина коефіцієнту заломлення 2.28 3.049i+  точно 

співпадає з табличними данними металевого титану для довжини хвилі, що 

використовувалась. Якщо використати модель Бругемана апроксимації 

ефективним середовищем [85] та припустити, що прошарок між золотом та 
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титаном утворений за рахунок проникнення ПММА в шорсткий шар золота, то 

коефіцієнт заломелення 0.1796 2.598i+  відповідає суміші 26-27% ПММА та 74-

73% Аu відповідно. Ми використовували ці параметри для розрахунків 

структури без як з ДГ та і без неї (див. Рис. 3.4). Довжина хвилі падаючого 

світла у вакуумі складає 670 =  нм, товщина золотої плівки 41.5 нм, товщина 

ґратки ПММА – 20 нм, період ґратки – 2.5 мкм, показники заломлення призми, 

золотої плівки та ПММА складають 1.514, 0.172+3.848і та 1.49 відповідно. 

Виміряні кутові залежності інтенсивності розсіяного ППП показано на 

Рис. 3.5. Рис. 3.5а показує залежність 0( , )ppi I  , де її значення позначено 

кольоровою шкалою, розташованою справа від рисунку. Інтенсивність 

розсіяного світла залежить як від кута падіння, так і від полярного кута. Для 

кожного значення k  залежність 0( , )ki I   має колоколоподібну форму (див. 

Рис. 3.5б). Величина піка кожної залежності 0( )ppI I  змінюється зі зміною  .  

 

Рис. 3.5. а) Експериментально виявлена залежність ефективності дифракції 

досліджуваної ДГ від кута падіння   та полярного кута  . Інтенсивність 

розсіяного світла позначається кольором. б) Експериментально виявлена 

залежність ефективності дифракції досліджуваної ДГ від полярного кута  . 

Криві різного кольору відповідають різним значенням кута падіння.  
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Виміряні та обчислені максимальні залежності 0( )ppI I показано на Рис. 

3.6а. Можна побачити значну різницю між виміряними кутовими положеннями 

піку ефективності дифракції ( 44.2peak = ) та заглиблення показника відбиття (

46.9dip = ). 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 

передається до ППП, далі перерозподіляється між тепловими втратами 

(основна частина) та розсіяним світлом. Через те, що положення піку peak  

пов'язане в основному з процесами розсіювання, оптимальні фізичні умови для 

пригнічення відбиття та оптимальної ефективності дифракції є різними. 

  

Рис. 3.6. Кутова залежність виміряних пікових значень 0( )ppI I (розгортку 

виміряних даних показано на Рис. 3.5) для p  поляризації падаючого променя. 

Також показано теоретичні криві. б) Кутова залежність виміряних пікових 

значень 0( )ssI I для s  поляризації падаючого променя. Кут вимірюється ззовні 

призми. 

Як виміряна, так і обчислена залежності 0( )ppI I  можуть бути 

охарактеризовані резонансною формою та майже близькими піковими 
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значеннями 5% та 7% відповідно. Їх кутові положення майже не відрізняються. 

Причина розбіжності їх максимальних значень може бути пов'язана з різницею 

між структурою реального зразка та ідеалізованою, взятою для обчислень, 

тобто з наявністю додаткових шарів. Ця невідповідність схожа з різницею між 

теоретичною та експериментальною залежностями коефіцієнта відбиття без ДГ, 

показаними на Рис. 3.4. Кутова ширина виміряної залежності 0( )ppI I  (1.0 ) є 

меншою за обчислену ( 2.0 ). Це свідчить про те, що реальна структура є більш 

складною порівняно до використовуваної для узгодження з 

експериментальними даними. Наприклад, плівки можуть бути неоднорідними у 

напрямку осі z . 

Рис. 3.6б показує такі ж залежності, як і Рис. 3.6а, але для випадку s s− . 

Можна побачити, що як експериментальна, так і теоретична залежності 

монотонно спадають зі збільшенням  . Тим не менш, обчислена інтенсивність 

0ssI I  є меншою за виміряну на один порядок. Головна причина такої 

невідповідності може бути пов'язана з природною шорсткістю поверхні та межі 

розподілу, яка не враховується при обчисленнях. Поблизу резонансу для 

дифракції p −поляризованого світла таке нехтування не впливає ні на кількісні, 

ні на якісні залежності коефіцієнтів відбиття та пропускання. Це відбувається 

через когерентне підсилення резонансної просторової гармоніки поля ґраткою. 

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. 

ДГ ПММА висотою 20 нм на поверхні золотої плівки має слабку 

ефективність дифракції об’ємних хвиль. Її ефективність дифракції, виміряна 

для нормального падіння з повітря використовуючи освітлення лазером 

довжиною хвилі 632.8 =  нм, складає 4

0 1.76 10pI I −=  . 
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Одним з основних результатів є також те, що збудження ППП значним 

чином змінює ефективність дифракції ДГ порівняно до зовнішньої дифракції 

об’ємних хвиль, поляризованих поперечно до штрихів, тією ж ДГ (та в околі 

тих же значень довжини хвилі), з 0.000174 до 0.05, тож відношення виміряних 

ефективності дифракції для збудженого ППП до ефективності дифракції 

об’ємних хвиль складає приблизно 300. 

Отримані дані дозволяють обчислити фактор підсилення як відношення 

( ) ( )pp ssI I  . Фактор підсилення показує вплив збудження ППП на розсіювання 

(дифракцію) ДГ порівняно до випадку без збудження ППП. Кутові залежності 

виміряного та обчисленого факторів підсилення показані на Рис. 3.7. Пікова 

величина виміряного фактора підсилення сягає 30000  для 44.2 = з 

півшириною 1.95 . Така різниця виникає через різні рівні виміряного та 

обчисленого відношення 0( )ssI I  на Рис. 3.6б. 

 

Рис. 3.7. Розраховане та виміряне підсилення поляризації pp ssI I  залежно від 

кута падіння   

Вивчення локального розподілу поля є важливим для розуміння 

механізмів, що забезпечують такі високі значення фактора підсилення. 

Результати обчислення просторового розподілу розсіяного світла показано на 

Рис. 3.3а. ППП поширюється зліва направо, тож лівий та правий краї штрихи 
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ДГ будемо називати як "падаючий" та "зростаючий" відповідно. Порівняння 

розподілу поля з положеннями штрихів ПММА вказує, що на вказаній відстані 

z  інтенсивність розсіяного світла в основному локалізована поблизу країв 

штрихів ДГ. На додачу, локалізація є сильнішою поблизу падаючого краю 

штриха ДГ порівняно до зростаючого. Слід зауважити, що пік інтенсивності 

розсіяного світла поблизу зростаючого краю є розщепленим, тоді як пік 

поблизу падаючого краю має асиметричну форму. 

Виміряний просторовий розподіл розсіяного світла показано на Рис. 3.3, 

б. 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. 3.3а та Рис. 3.3б: розсіювання падаючим краєм штриха ДГ є набагато 

сильнішим порівняно до розсіювання зростаючим краєм. Це спостереження є 

схожим до отриманого у роботі [59], але для набагато ширших штрихів ( у 

роботі [59] ширина штрихів становила 13.6 мкм). 

Іншу дуже важливу особливість виміряного розподілу можна побачити 

на правій частині Рис. 3.3б: дуже вузькі області з інтенсивним полем поблизу 

падаючих країв штрихів ДГ, які є областями сфокусованого поля. Можна 

побачити, що розмір кожної сфокусованої області є порівняним до одного 

пікселя (0.2 мкм). Нажаль недостатня роздільна здатність використаної 

оптичної системи не дає змогу виміряти точній розмір локалізації поля, однак 

навіть верхня границя в 0.2 мкм дозволяє сказати про створення умов для 

ближньопольового фокусування поля. Спостережувана локалізація розсіяного 

світла може бути перспективною для розробки оптичних пінцетів для 

наночастинок. 

Локалізація розсіяного світла поблизу країв ДГ також може 

спостерігається у обчисленому розподілі ближнього поля на Рис. 3.3а. Слід 

зауважити, що виміряна локалізація розсіяного світла поблизу падаючого краю 

ДГ є набагато сильнішою порівняно до розрахованої. 
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Просторовий розподіл розсіяного світла можна оцінити кількісно із 

використання даних, представлених на Рис. 3.3г. Він відображує інтенсивність 

розсіяного світла, усереднену вздовж напрямків штриха. Профілі інтенсивності 

розраховано для кута падіння, що відповідає піку інтегральної інтенсивності 

розсіювання ( 44.2 = ) та для проміжного значення ( 43 = ) (Рис. 3.6а). 

Залежність для 44.2 =  може бути охарактеризована значенням 
max min 2.3i i . 

Ця величина, тим не менш, може бути недооцінена через розсіювання за 

рахунок шорсткості поверхні та дефектів. Розсіювання нерівностями та 

дефектами збільшує ширину локалізації поля. Зі зміною   збільшується 

інтенсивність розсіяного світла, що призводить до зниження співвідношення 

max mini i . Мінімальне значення інтенсивності розсіяного світла показане на Рис. 

3.3г спостерігається для 42 = . Надалі відношення 
max mini i  знижується зі 

збільшенням кута та просторові гармоніки вищих порядків є видимими. 

3.4. Підсумки 

Було експериментально виміряно фактор підсилення інтенсивності 

розсіяного (дифрагованого) світла за рахунок збудження ППП неглибокою 

діелектричною дифракційною ґраткою. Було отримано підсилення порядку 

30000 (тоді як розрахована величина є меншою). Експериментально 

зареєстрований та теоретично розрахований розподіли розсіяного 

електромагнітного поля вздовж поверхні діелектричної ґратки добре 

узгоджуються. Було продемонстровано локалізацію розсіяного поля поблизу 

падаючих фронтів штрихів діелектричної дифракційної ґратки. Ширина 

областей локалізації поля може бути меншою за 2 мкм. Така локалізація 

розсіяного поля може бути використана для створення оптичних пінцетів для 

захоплення частинок або вірусів з рідких препаратів. 
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РОЗДІЛ 4  

РОЗСІЮВАННЯ ОБ’ЄМНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ ШОРСТКОЮ 

ПОВЕРХНЕЮ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЇЇ СТРУКТУРУ 

4.1. Розсіювання поверхневих плазмон-поляритонів та об’ємних хвиль 

шорсткою золотою плівкою 

Проблема взаємодії ППП з шорсткими поверхнями вивчається вже 

багато років, починаючи з перших публікацій Отто [86-88] та Кречмана [89-92]. 

У цих роботах автори запропонували методи розрахунку спектральної густини 

потужності ( SPPPSD ) як функції від шорсткості поверхні з даних про 

розсіювання ППП. Обчислення PSD доволі часто використовуються, адже вони 

надають інформацію про статистичні властивості поверхні та розкладання 

рельєфу поверхні у спектри компонентів просторових частот. 

Дослідження такого типу є дуже важливими, адже дисипація енергії 

падаючого променя через розсіювання поверхневих хвиль на шорстких межах 

розподілу метал-діелектрик [93-96] знижує відстань, на яку поширюється ППП, 

та, відповідно, чутливість ППП сенсорів. Більше того, вивчення процесів 

розсіювання ППП надає цінну інформацію про властивості поверхні, 

статистичні властивості її рельєфу, розташованих на ній чи поблизу неї нано- та 

мікрооб'єктів [97-98]. 

Взаємодію ППП з рельєфом поверхні чи поверхневими структурами 

можна порівняти з розсіюванням об’ємних електромагнітних хвиль, що 

поширюються у вільному просторі. Теорія цієї взаємодії є добре розвиненою 

(наприклад, [67,100]). Застосування цієї теорії дозволяє також розрахувати 

спектральну густину потужності ( обPSD ). Яким є зв'язок між PSDППП та PSDоб? 

Вони відносяться до схожих параметрів поверхні, тому ці функції мають бути 

схожими, в межах помилок вимірювання. Їх можливі відмінності можуть бути 

пов'язані з поляризацією: об’ємні хвилі мають ортогональну орієнтацію між 
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електричним, магнітним полем та хвильовим вектором, тоді як для ППП вздовж 

напрямку розповсюдження існує значна польова складова, що утворюється за 

рахунок вільних електронних коливань плазми. Іншою метою такого 

порівняння є експериментальне підтвердження результатів обох теорій. 

Перше порівняння 
ПППPSD  та 

обPSD  для розсіювання поверхнею 

золотої плівки [101] демонструє розбіжність між ними, яка має 

мультиплікативний характер. Ці результати слід розширити для кращого 

розуміння природи цієї розбіжності. Тому підрозділ присвячено порівнянню 

ПППPSD  та обPSD  для тих самих зон зразків з різною шорсткістю поверхні. 

Перша спроба отримати зразки з різною шорсткістю була реалізована за 

допомогою реактивного іонного травлення скляного субстрату. Вивчення таких 

зразків за допомогою АСМ показало, що зміна параметрів травлення змінює 

спектр просторових частот рельєфу поверхні. Нажаль, головні зміни цього 

спектра відбувалися у діапазоні високих просторових частот, що неможливо 

дослідити за допомогою видимого чи інфрачервоного світла. З цієї причини, 

зразки для наших експериментів було виготовлено із застосуванням 

імпульсного лазерного осадження (ІЛО), за якого золоті наночастинки (НЧ) 

осаджуються на скляну підкладку [102-103]. 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. 

Осадження НЧ проходило в аргоновій атмосфері (13.5 Па) за допомогою 

променя YAG:Nd3+ лазера ( 1030 =  нм, густина енергії 20 Дж/см2, тривалість 

імпульсу 10 нс, частота повторення імпульсів 25 Гц), який сканував поверхню 

золотої мішені. Підкладки було поміщено в прямих і зворотних потоках 

золотих НЧ. Перший зразок, названий П1, було виготовлено опроміненням 

протягом 1 хвилини під прямим потоком золотих НЧ. Інші зразки 
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опромінювали протягом 2 та 3 хвилин під зворотнім потоком НЧ. Їх було 

названо З2 та З3 відповідно. 

Карти шорсткості зразків було обчислено з їх карти інтегрального 

розсіювання, які були виміряні за допомогою установки, описаної у [104]. У цій 

установці поверхня зразка освітлюється вздовж її нормалі сфокусованим 

променем He-Ne лазера ( 632.8 =  нм, освітлювальна зона мала форму кола 

діаметром 80  мкм). Освітлювана зона поміщена у фокальну точку великого 

еліптичного дзеркала, що охоплює всю половину сфери розсіювання. Розсіяне 

світло відбивається цим дзеркалом та спрямовується у другу фокальну точку 

еліптичного дзеркала, в якій поміщено фотодетектор, отже його сигнал 

пропорційний до величини ІР. Зразок сканували вздовж його поверхні за 

допомогою двох (X,Y) крокових двигунів. Таким чином була виміряна карта 

інтенсивності інтегрального розсіювання та обчислена карта шорсткості. 

Схема установки для вимірювання розсіювання об’ємних та 

поверхневих хвиль показана на Рис. 4.1. Кожну зону зразка було освітлено 

вздовж нормалі He-Ne лазером Л1 ( 632.8 =  нм, 2 мВт). Інтенсивність 

розсіяних об’ємних хвиль вимірювалась фотодетектором ФД вздовж деякої 

площини як функція від полярного кута   ( 90 90−    ). Кут   вимірювався 

від нормалі до поверхні зразка. Після вимірювання розсіювання об’ємних 

хвиль, лазер Л1 вимикався, та вмикався напівпровідниковий лазер Л2 ( 670 =  

нм, 3 мВт). Його промінь освітлював ту ж саму площу зразка (0.80.8 мм2) з 

бічної поверхні призми під кутом падіння   для збудження розсіювання 

поверхневими хвилями. Кут   вимірювався у повітрі від нормалі до поверхні 

зразка. Його величину відрегулювали так, щоб отримати найвищу інтенсивність 

розсіювання ППП, для цих вимірювань ~ 43.5 . Його кутовий розподіл 

вимірювався тим же фотодетектором ФД. 

ФД працює на базі ФЕП. Його кутове положення контролюється 

комп'ютером за допомогою крокового двигуна. Інший кроковий двигун 

переміщує зразок у напрямку осі Y, що дозволяє вимірювати до 80 попередньо 
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обраних зон зразка автоматично. Така схема установки не враховує зміщення 

лазерних плям Л1 та Л2 [59]. Перекриття світлових плям цих лазерів 

контролюється за допомогою оптичного мікроскопа. 

 

Рис. 4.1. 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. 

Синхронізація вимірювань забезпечувалась генератором опорного 

сигналу Г за зворотнім зв'язком з модулятором М [59]. Лазерний промінь Л1 

механічно відсікається за допомогою модулятора М поки відбувається 

модуляція лазерного променя Л2 вихідним сигналом генератора Г (Рис. 4.1). 

Зі зміною  , розсіяна інтенсивність змінюється на 4...6 порядків. Для 

точного вимірювання такого динамічного діапазону було використано 

саморобний модуль регулювання чутливості (МРЧ), контрольований 

комп'ютером [59]. Він дозволяє змінювати чутливість в межах чотирьох 

порядків величини. Після МРЧ сигнал підсилюється частотно-селективним 
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підсилювачем СП (UNIPAN 237), який сильно знижує рівень шуму та 

паразитних сигналів. Вихідний сигнал СП спрямовується на один із входів 

звукової карти комп'ютера ЗК, тоді як до іншого входу ЗК подається опорний 

сигнал з генератора Г. Програмна обробка цих сигналів ЗК реалізується 

цифровим синхронним підсилювачем [59]. 

Діелектрична проникність золота для 670 =  нм (
670 ) визначалася 

підгонкою виміряних кутових залежностей коефіцієнта відбиття зразка 

використовуючи програмне забезпечення Winspall [105]. Було визначено, що 

670 12.37 1,45i = − + . Її значення для 633 =  нм було визначено з даних про 

дисперсію діелектричної проникності золота [106], використавши як початкову 

точку значення 670 . Було визначено, що 633 9.35 1.66i = − + . 

Виміряну інтенсивність розсіяного світла dI  було нормовано на 

інтенсивність падаючого світла 
0I  та просторовий кут ФД з метою обчислити 

функцію розсіювання з кутовим розділенням (ARS) [67]: 
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Одним з факторів, що впливають на значення ARS є зміна проекції 

освітленої ділянки на напрям  . Ця залежність компенсується у функції 

двонаправленого розподілу розсіювання ( BSDF ) нормуванням значення ARS  

на cos : 

 
( )

( )
cos

ARS
BSDF


 =


. (4.2) 

Обчислення обPSD було проведено за співвідношенням [67]: 
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де   – кут падіння, ppQ  – оптичний фактор, обчислений за формулою: 

 
( ) ( )

( )( )

2
2 2

633 633 633 633

2 2

633 633 633 633

1 sin sin cos sin sin

cos sin cos sin
ppQ

 −   −    −    −    
=

  +  −    +  − 
. (4.4) 

Тут   – кут між площиною падіння та площиною спостереження; у випадку 

нормального падіння 0 = . 

Для випадку збудження ППП, функцію ПППPSD  було обчислено за 

формулою [91]: 
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( ) cos
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Тут prn  – показник заломлення призми, 
pt  – амплітуда пропускання, Г  – 

кут падіння лазерного променя всередині призми, 
2

( )W   – функція 

просторового розподілу випромінювання диполя: 
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, (4.6) 

де   дорівнює 90  (0 ) для випадку p  ( s ) поляризації. 

Шорсткість поверхні є широко використовуваною величиною для 

характеристики рельєфу поверхні; цей параметр є дуже зручним для 

використання. Природа шорсткості поверхні, тим не менше, має деяку 

невизначеність, викликану можливістю реалізувати однакове значення 

шорсткості багатьма різними видами рельєфу поверхні. Ця особливість буде 

призводити до шумоподібного характеру наших результатів, який не є 
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реальним шумом чи невідтворюваністю вимірювань, але походить з різних 

реалізацій тих самих значень шорсткості поверхні. 

Додатковою особливістю цього параметру є його значна залежність від 

пропускної здатності просторових частот, які було використано для обчислення 

значення шорсткості. 

Шорсткість поверхні отриманих зразків була описана за допомогою її 

карти, виміряної за допомогою установки зображеної на Рис. 2.9. Зразок такої 

карти зразка З2 показано на Рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Карта шорсткості поверхні зразка З2. Кольоровий стовпчик показує 

відповідність між кольором та середньоквадратичнимзначенням шорсткості 

поверхні (у нм). Лазерна мішень розміщена на правій частині карти. Деякі 

точкові структури можуть походити від поверхневих домішок та дефектів. 

Середнє значення шорсткості цього зразка лежить в діапазоні від 2 до 6 

нм зі зміною відстані до лазерної мішені. 

Повний набір значень логарифму двонаправленого розподілу 

розсіювання log( )volBSDF  як функція просторової частоти та 

середньоквадратичної шорсткості показано на Рис. 4.3а. Діапазон значень 

volBSDF  сягає 4.5 порядків. Цю залежність можна охарактеризувати набором 

вертикальних полос, які модулюють залежність ( , )volBSDF f . Як зазначалося 

раніше, їх походження пов'язане з неоднозначністю визначення  , при яких 

різні значення   реалізуються за різних форм рельєфу поверхні. На Рис. 4.3б 

представлено результати розрахунків спектральної густини потужності

( , )volPSD f  з представлених даних для ( , )volBSDF f . 
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Рис. 4.3. Логарифм нормованої інтегральної інтенсивності розсіювання, 

виміряний для просторових хвиль log( ( , ))обBSDF f  – (а) та для розсіювання 

ППП log( ( , ))ПППBSDF f  – (в). Логарифм відповідних залежностей PSD, 

обчислений з даних (а) та (в): для об’ємних хвиль log( ( , ))обPSD f  – (б) та для 

розсіювання ППП log( ( , ))ПППPSD f  – (г). 

Залежності BSDF  та PSD  для розсіювання ППП ( ( , )ПППBSDF f , 

( , )ПППPSD f ) представлено на Рис. 4.3в та Рис. 4.3г). Відмінність між цими 

картами та розрахованими для розсіювання об’ємних хвиль є добре помітною. 

Швидші зміни просторової структури спостерігаються для менших значень  . 

Слід підкреслити, що обидва значення ( , )об i iPSD f  та ( , )ППП i iPSD f  

походять від спільної компоненти Фур'є розкладання рельєфу поверхні з 

просторовою частотою if  та амплітудою i . Порівняння значень ( , )об i iPSD f  

та ( , )ППП i iPSD f  показує зв'язок між відповідними результатами обчислень 

PSD . Такі зв'язки можна продемонструвати за допомогою карти відношень 

PSD : ( , ) ( , )PSD ППП обR PSD f PSD f=   . Результати цих обчислень представлені 

на Рис. 4.4. З цих даних виходить, що значення PSDR  змінюється у великому 

діапазоні від 0.02 до 19. PSDR  дорівнює одиниці лише для вузької зони цієї 

карти. Його найбільші значення спостерігаються для діапазону найменших 

просторових частот та всіх діапазонів значень  , тоді як найменші значення 
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PSDR  спостерігаються для більшої виміряної шорсткості та просторових частот. 

PSDR  зростає та   зменшується для менших значень f , сягаючи пікового 

значення 19PSDR  поблизу 1.6  нм та 
41.8 10f −  нм-1, потім спадає для 

найменших виміряних значень   та f . 

Отримані результати підлягають обговоренню. Обидві теорії обчислення 

PSD  будуть узгодженими якщо для усього діапазону ( , )f  спостерігатиметься 

значення 1PSDR = . Обчислення PSD  з розсіювання об’ємних хвиль за 

співвідношеннями (4.3)-(4.4) є підтвердженими у багатьох публікаціях 

порівнянням їх результатів з даними АСМ, тоді як нам невідомо про наявність 

аналогічного підтвердження для обчислень PSD  з розсіювання ППП за 

співвідношеннями (4.5)-(4.6). Така відсутність незалежного підтвердження 

передбачає наявність фактора, який не враховувався і який можна було б 

розглядати як можливу причину неоднорідності спостереженої карти PSDR . 

 

Рис. 4.4. Логарифмічне представлення карти відношення PSD : log( ( , ))PSDR f . 

Резонансно-подібна структура карти PSDR  може бути пов'язана з 

передачею енергії поширюваного ППП в об’ємні хвилі, що реалізується за 

допомогою дифракції ППП на одному з найбільш ефективних компонентів 

розкладання Фур'є поверхневого рельєфу. Ефективність цього процесу 

залежатиме від значення  . Якісно це можна пояснити тим, що якщо значення 
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  є малим, ефективність дифракції на компонетах розкладу Фур'є буде малою, 

поле що розсіюється, є досить сильним, оскільки поле поверхневого плазмону 

локалізоване біля поверхні. У протилежному випадку великих значень, 

ефективність дифракції буде значною, проте поле що розсіюється є більш 

слабким в порівнянні з попереднім випадком. Оптимальне значення 

характеризується найбільшою розсіяною інтенсивністю та знаходиться десь 

між цих критичних значень  . Ми вважаємо, що причиною виникнення піку 

PSDR  поблизу ~1.6  нм є автоматичне налаштування розсіювання ППП на 

компоненті ДГ рельєфу з найменшим виміряним значенням f . 

Підсилення ефективності збудження ППП вже було враховано при 

обчисленні 
2

Pt  у (4.5). Для випадку параметрів досліджуваної золотої плівки, 

його пікове значення сягає ~ 9.94 . Отже спостереження піку PSDR  може бути 

пояснено додатковою емісією ППП за рахунок його дифракції на оптимальній 

компоненті Фур'є розкладання поверхневого рельєфу. 

Як пов'язані шорсткість поверхні та сума інтегральної інтенсивності 

розсіювання ППП вздовж площини падіння? Інтегральне площинне 

розсіювання (PIS) можна визначити як: 

 

2 2 2

0 0
2 22

1 ( ) 1 ( )
( )

1

dI dI
PIS d ARS

I d I d N

  

− −−

  
=   =    =  

  −
  ,  (4.7) 

де N  – кількість кутів сканування залежності ( )ARS  . Виміряна залежність 

розсіювання у площині падіння є кінцевим результатом багатьох нерадіаційних 

розсіювань ППП та їх радіаційного перенесення в об’ємні хвилі. Залежність 

величини PIS  від шорсткості поверхні для усіх виміряних зон усіх зразків 

представлено на Рис. 4.5. Дані ( )PIS   для різних зразків є чітко 

локалізованими: найменші значення PIS  належать зразку З2, а найбільші 

значення зі значною дисперсією – зразку П1, дані зразка З3 розташовані між 

ними. Характер залежності ( )PIS   можна оцінити з її лінійної регресії. Нами 
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було проведено два типи такої оцінки: з та без вільного члена. Обидва 

побудовано на Рис. 4.5 штрихованою та гладкою лініями відповідно. Різниця 

між цими оцінками є незначною. Коефіцієнти детермінації 
2R  було обчислено 

для обох оцінок, та їх значення є практично рівними (0.765 та 0.763) для 

випадку лінійної регресії без та з вільним членом. Це значить, що значення 

вільного члена є незначним та спричинене помилками вимірювань. Той факт, 

що значення PIS  є лінійно пропорційним до шорсткості поверхні з нульовим 

значенням вільного члена дозволяє зробити важливий висновок: 

 ( )PIS A C


 =  = 


,  (4.8) 

де константа A  вимірюється у м-1. Після чого ми вводимо безрозмірну 

константу C ; за нашими даними 4.219 0.017C =  . Із загальних міркуваннь, 

якщо світло не взаємодіє з матеріалом розсіювачів, можна очікувати, що ця 

константа С буде сталою і незалежною від використаної довжини хвилі. 

Залежність (4.8), наскільки відомо, є новою і корисною для оцінки значення 

шорсткості поверхні за вимірюванням розсіювання поверхневих хвиль. 

 

Рис. 4.5. Зв'язок між інтегральним площинним розсіюванням ( PIS ), обчисленим 

з даних про розсіювання ППП, та шорсткістю поверхні   для різних зразків. 
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4.2. Дифракційна візуалізація на основі даних про напівсферичне 

пружне розсіювання світла 

Просторовий розподіл розсіяного світла містить важливу інформацію 

про опромінений об'єкт [67]. Голографічна реєстрація дозволяє виконати 

реконструкцію рельєфу поверхні та просторового розподілу оптичних 

неонорідностей [107]. Тим не менше, метод потребує спеціальних умов 

вимірювань. Також, традиційні голографічні техніки складно застосовувати для 

моніторингу надшвидких процесів у матеріалах або іншого контролю 

нестаціонарних оптичних процесів. Фур’є перетворення розсіювання світла 

[108] може покращити голографічні методи. У дослідженнях дифракційної 

візуалізації набагато простіше вимірювати лише інтенсивність розсіяного 

світла. Але у таких вимірюваннях втрачається інформація про фазу через 

використання квадратичних оптоелектронних детекторів. Як наслідок, пряме 

відновлення рельєфу поверхні стає сумнівним, адже потребує інформації про 

амплітуду та фазу розсіяного світла. 

Якщо розмір об’єкта є порівняним або меншим за довжину хвилі світла, 

реконструкція фази стає проблемою [109]. Більше того, досліджуваний об’єкт 

часто поміщений на статистично випадковий рельєф поверхні, який генерує 

небажане фонове розсіювання. В результаті, відносний внесок об’єкта у 

загальне розсіяне поле може бути малим. Це робить пряму реконструкцію 

профілю поверхні за допомогою методу відновлення фази неможливим. Але 

одиночні або періодичні об’єкти з розмірами більшими за довжину хвилі світла 

можуть бути добре відновлені з індикатриси розсіювання, записаної за 

допомогою звичайних детекторів на ПЗЗ чи КМОН із застосуванням алгоритму 

Герхберга-Секстона або гібридного алгоритму відновлення фази [110-113]. 

У даному підрозділі представлено нову методику реконструкції форми 

поверхні з даних напівсферичного еластичного розсіювання світла з кутовим 

розділенням (angle-resolved hemispherical elastic lightscattering ARHELS). Для 

відновлення фази розсіяного поля та профілю поверхні з субмікронною 
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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 PSD поверхні. 

У якості тестових об’єктів було використано двовимірні фотонний 

( 1PC ) та плазмонний ( 2PC ) кристали. Зразок 1PC  було вирощено шляхом 

самозбирання сфер полістиролу з середнім діаметром 450 нм [112]. Зразок 2PC  

було виготовлено методом тіньової наносферної літографії золотих нанопірамід 

з використанням сфер полістиролу діаметром 1 µм [113]. 

Вимірювання ARHELS  було проведено на експериментальній установці 

[104,114], схематично зображеній на Рис. 4.6а. Падаючий нормально лазерний 

промінь (гаусівський) сфокусовано на поверхні зразка. Еліптичне дзеркало 

діаметром 200 мм збирає розсіяне світло всередині півсфери та проектує його 

на ПЗЗ. Розрізнене за кутом розсіювання вимірюється як функція полярного та 

азимутального кутів та перераховується у функцію двонаправленого розподілу 

розсіювання ( )BSDF f  від просторової части f  розкладання поверхневого 

рельєфу [67]. 

Функція BSDF  є подібною до PSD  поверхні та, відповідно, у більшості 

випадків BSDF  може бути використана для аналізу поверхні замість точної 

функції PSD [67]. Отже для обчислень автокореляційної функції (ACF) та для 

реконструкції профілю поверхні ( )h r  як функції вектора зміщення r  може бути 

використана як BSDF, так і PSD  із застосуванням алгоритму зменшення 

похибки Герхберга-Секстона (Gerchberg–Saxton error-reduction – ER) або 

гібридного алгоритму відновлення фази (hybrid input-output phase-retrieval – 

HIO). Рис. 4.6б демонструє відповідні процедури обчислення. 
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Рис. 4.6. а) Схема оптичного експерименту б) Алгоритм обчислення з трьох 

основних кроків: (1) обчислення ACF з частковим відновленням функції 

просторового розподілу потужності ( )S f ; (2) фільтрування експериментальних 

даних (деталі у тексті); та (3) відновлення профілю поверхні h . Індекс n  

відповідає кількості ітерацій. FT  та 
1FT −
 позначають пряме та зворотне 

перетворення Фур'є відповідно. 
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Алгоритм обчислення ( )ACF r  використовує функцію спектральної 

густини потужності поверхні 
0S , отриману з вимірювань ARHELS : 

0 ( ) ( )S f PSD f=  або 
0 ( ) ( )S f BSDF f . Для обчислення пробної 

автокореляційної функції ( )nACF r  використовується зворотне Фур’є 

перетворення ( )nS f  у n-й ітерації. Слід зауважити, що функції ( )S f  та ( )ACF r  

є дійсними, а ( )S f  – невід’ємною. Ці обмеження було використано для 

отримання 
1( )nACF r+

 у послідовній 1n +  ітерації ER або HIO. На Рис. 4.6б ACF  

є областю, де ( )ACF r  є ненульовою для процедури ER [115]. Константа   в 

алгоритмі HIO є параметром відгуку. Її величина може бути обрана довільно 

між 0.5 та 1.0 [116]. У деяких областях експериментальні дані для вхідної 

функції 0 ( )S f  є недоступними. Тим не менш, ці дані були ітераційно 

відновлені з спектру 1( )nS f+  за допомогою перетворення Фур’є 1( )nACF r+ . 

Для проведення реконструкції висоти поверхні, у якості вхідної функції 

ми використовуємо спектр шорсткості поверхні *

0( ) ( ) rndi
G f S f e


=   (Рис. 

4.6б). Тут 
*( )S f  є відфільтрована функція спектральної густини потужності 

поверхні, та rnd  є довільна випадкова фаза. Пробна функція висоти поверхні 

( )nh r  у n-й ітерації отримується зворотним перетворенням Фур’є функції  

( )nG f . Через те, що профіль поверхні ( )h r  має бути дійсною функцією, яка 

може набувати від’ємних значень [67], це наближення застосовується для 

отримання наступної (n+1)-ї ітерації 1( )nh r+ . На Рис. 4.6б h  є областю, у якій 

( )h r  є ненульовою для процедури ER [115]. Фазу спектру шорсткості було 

відновлено за допомогою Фур’є перетворення 1( )nh f+ . Отриманий розподіл 

( )calcG f  та його фазову функцію   використано для послідовної реконструкції 

спектру шорсткості 1( )nG f+ . 

Однією з проблем у відновленні профілю поверхні у мезомасштабі є 

наявність значного фонового розсіювання, включаючи дифузне розсіювання, 

спричинене випадковим рельєфом поверхні. Значить, цей фон має бути 
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відфільтрований з дифракційної картини. Наявність дифузного розсіювання для 

фотонного кристалу 1PC  представляє суттєві помилки в обчисленні PSD . Але 

в рамках підходу «передбачення розсіювання» [67] BSDF  може розглядатися 

як функція, що описує статистику поверхні достатньо близько до реальної  

PSD . Отже, для алгоритмів відновлення для зразку 1PC  замість PSD  

використовується BSDF . 

Індикатриса BSDF  та її поперечний переріз, отримані для лазерного 

світла довжиною хвилі 405 =  нм для зразка 1PC  показані на Рис. 4.7а та Рис. 

4.7б. Виміряні дані BSDF  є доступними лише всередині короткого діапазону 

просторових частот: sin /obsf =   , від min 0.45f = µм-1 до  

o

max sin90 / 2.47f =  = µм-1. Область індикатриси minf f  є заблокованою 

тримачем зразка. Відсутність експериментальних даних для minf f  та maxf f  

представляє значну похибку для обчислень ACF  за BSDF  (Рис. 4.7в). Цього 

можна уникнути за допомогою ітераційної реконструкції BSDF  за допомогою 

алгоритмів ER та HIO, як показано на Рис. 4.6б. Застосувавши наближення 

низької роздільної здатності, процедура відновлення дає змогу отримати лише 

гладку складову BSDF : ( )calcS f , спричинену випадковими нерівностями 

поверхні, не враховуючи гострі дифракційні піки від об’єкта (Рис. 4.7г та Рис. 

4.7ґ). Функцію низької роздільної здатності ( )calcS f  було отримано вибором 

достатньо малої області ACF . 

Компонента розсіювання, спричинена випадковими нерівностями, може 

бути відфільтрована відніманням функції ( )calcS f  з індикатриси BSDF , як це 

показано на Рис. 4.7е, та Рис. 4.7є. Цей крок значно покращує ACF  (Рис. 4.7ж). 

Фінальне фільтрування включає віднімання з BSDF  залишкового рівня шуму 

  (див. Рис. 4.7з та Рис. 4.7и). Але важливо уникнути можливого фільтрування 

інформативних дифракційних піків та їх супутників, які є критичними для 

правильного відновлення ACF  (Рис. 4.7і). 
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Рис. 4.7. (а) BSDF  виміряне за допомогою ARHELS  залежно від просторових 

частот xf  та yf  по x  та y  напрямкам площини. (г) ( )S f : BSDF  з 

наближенням низької роздільної здатності ( )calcS f . (е) Відфільтроване ФДРР  з 

залишковим рівнем шуму  . (з) Відфільтроване BSDF  без залишкового рівня 

шуму  . Штриховані лінії у індикатрисах BSDF  позначають поперечні 

перерізи, зображені на (б), (ґ), (є), (и). Вставки на (б), (є), (и) показують 

структуру одиничного дифракційного піку в індикатрисі BSDF . (в), (д), (ж), 

(з): нормалізовані зображення ACF
24 4 m  показані на (і), отримані після 

фільтрування даних BSDF . (й) Зображення ACF
23.7 3.7 m   отримані за 

допомогою АСМ. (к) Перерізи зображень ACF  вздовж штрихованих ліній, 

показаних на (ї) та (й). Кольорове заповнення визначає значення 

(0) /sACF ACF e=  на автокореляційній довжині. 

Автокореляційна функція sACF , відновлена з фільтрованої BSDF  (Рис. 

4.7ї) демонструє вражаючу схожість з AFMACF , отриманої напряму з даних 

атомно-силової мікроскопії (АСМ) (Рис. 4.7й). Зображення sACF  та AFMACF  

демонструють схожу картину та однаковий період коливань вздовж однакових 

перерізів (Рис. 4.7к). 
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Останній крок обчислень на Рис. 4.6б реалізує відновлення профілю 

поверхні h . Тут важливо правильно обрати розмір області 
h . Формою 

h  є 

коло діаметром, що дорівнює або є меншим за діаметр лазерного променя. 

Збіжність алгоритму з відтворюваним профілем h  було отримано для діаметра 

d  області 
h  рівного середньому значенню автокореляційної довжини 5 = µм. 

Відновлення ( )h r  починається з вхідної функції *

0( ) ( ) rndi
G f S f e


=   

(Рис. 4.6б), де 
*( )S f  є відфільтрована BSDF , показана на Рис. 4.7з. Щоб 

уникнути застою алгоритму та покращити його збіжність, вихідною формою 

області h  було обрано півколо діаметром / 2d =  [116]. Після застосування 

шести послідовних ER та двох HIO ітерацій у 30 циклах, області h  було надано 

її кінцеву форму кола з d =  . За допомогою комбінації шести ER та трьох HIO 

ітерацій у 100 циклах ми отримали надійне відтворюване відновлення фази   

та профілю поверхні h  з усіма особливостями. 

Топографія поверхні, отримана за допомогою АСМ (Рис. 4.8а) показує 

значну схожість з топографією h , відновленою з даних розсіювання (Рис. 4.8б). 

Оскільки реконструкція h  проводилася з використанням даних BSDF  замість 

PSD , було отримано лише відносну амплітуду h . Тим не менш, перерізи 

зображень AFMh  та h  демонструють значне кількісне співпадіння профілів 

поверхні у латеральному напрямку (Рис. 4.8в) 

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. Для цього дослідження було використано 

плазмонний кристал 2PC , утворений нанопірамідами золота (Рис. 4.9а та Рис. 

4.9б). Функцію PSD  було обчислено з застосуванням теорії Ельсона [117] до. 
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Рис. 4.8. (а) Зображення АСМ фотонного кристалу 1PC . Стовпчик масштабу 

дорівнює 1 m . (б) Топографія поверхні h , відновлена з даних ARHELS . (в) 

Перерізи зображень АСМ та h  вздовж штрихованих  

ліній показаних на (а) та (б). 

даних ARHELS , отриманих за допомогою гелій-неонового лазера ( 632.8 =  

нм). Рис. 4.9в показує відфільтровану функцію спектральної густини 

потужності 
*PSD  без фону, спричиненого випадковими розсіювачами. З 

використанням вхідної функції 
* *S PSD= у алгоритмі відновлення фази (Рис. 

4.6б), було отримано топографію поверхні h , показану на Рис. 4.9є. 

Якість відновленої топографії h  може бути значним чином покращена 

застосуванням деяких передбачень для розподілу PSD , отримавши надвисоку 

роздільну здатність. Так, для періодичного об’єкту, яким є плазмонний кристал, 

відфільтрована 
*PSD  може бути апроксимовано представлена як сума 

синусоїдальних компонент поверхні sinPSD  та компоненти PSD , спричиненої  

випадковим відхиленням топографії поверхні від її синусоїдальної форми: 
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*

sinPSD PSD PSD + .  (4.9) 

Відповідно до теорії оптичної дифракції, внесок гладкої синусоїдальної 

поверхні до вищих порядків дифракції є набагато меншим за внесок випадкової 

шорсткості. Отже, ми вважаємо, що до вищих гармонік 
maxf f  існує лише 

внесок PSD
. Вважаючи розподіл випадкових розсіювачів фрактальним, 

залежність PSD
 можна записати як 

1/ n

nPSD K f +

 = [118], де nK  та n  є 

параметрами фракталу. 

 

Рис. 4.9. АСМ зображення плазмонного кристалу 2PC : (а) скан 
22.7 2.4 m  , 

(б) скан 
212.3 9.6 m  . (в) відфільтрована

*PSD  отримана з даних ARHELS .  

(г) 
*PSD  з відновленою частиною при  

max max2f f f   та (ґ) при max max2 3f f f  .  

Відповідно відновлена топографія поверхні h  показана на (д), (е), (є). 

У нашій моделі припускається, що спектр потужності містить 25%  

випадкових компонент 
*

max( ) 0.25PSD f f PSD  = , і що вона спадає до 1% в 

межах max max2f f f  : 
*0.01PSD PSD =  (Рис. 4.9г). У цій орієнтовній моделі 
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фрактальний параметр 2.83n =  відповідає граничному фракталу гладкої 

поверхні [118,119], що є гарною оцінкою для досліджуваного зразка. 

Використовуючи цей параметр, було обчислено спектр потужності в межах 

max max2 3f f f  : 
4 *7 10PSD PSD−

 =   (Рис. 4.9ґ). 

Відновлена топографія поверхні h  за екстрапольованою 
*PSD  у межах 

max max2f f f   та 
max max2 3f f f   показана на Рис. 4.9д та Рис. 4.9е відповідно. 

Отримана з надвисокою роздільною здатністю топографічна функція h  зразка 

2PC  добре збігається з топографією AFMh , отриманою за допомогою АСМ 

(Рис. 4.9а та Рис. 4.9б). Розбіжності між h  та AFMh  пов’язані з браком 

виміряних даних розсіювання для просторових частот за межами доступної 

пропускної здатності розсіювання. 

4.3. Підсумки 

У розділі проведено порівняння функцій PSD , обчислених з даних 

розсіювання об’ємних хвиль та з даних розсіювання поверхневих хвиль, яке 

показує, що ці значення PSD  є різними. Виявлено, що найбільшою ця різниця є 

для діапазону найменших виміряних просторових частот. Встановлено, що 

спостережуваний пік ППП обPSD PSD  пов'язаний з найбільш ефективним 

розсіюванням поверхневих плазмон-поляритонів, за рахунок їх дифракції на 

оптимальних компонентах Фур'є. 

Також визначено, що сума інтегральної інтенсивності розсіювання ППП 

вздовж площини падіння є лінійно пропорційною до значення шорсткості 

поверхні, що може бути використано для її визначення. 

Експериментально продемонстровано, що можна провести 

реконструкцію форми поверхні навіть для субмікронних структур за наявності 

дифузного розсіювання шляхом застосування алгоритмів відновлення 

дифракційного зображення. Подальші ітерації розрахунку ACF забеспечують 

додаткову реконструкцію функції PSD та її фільтрацію для остаточної 
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реконструкції топографії відновлюваної поверхні. Запропонована процедура 

фільтрації фону розсіювання може бути використана як для будь-яких 

перріодичних так і неперіодичних об’єктів. 

Продемонстровано експериментальну методику, що дозволяє не лише 

провести кількісну реконструкцію профілю поверхні, а й отримати надвисоку 

роздільну здатність. Ці результати відкривають нові перспективи для 

субхвильової дифракційної візуалізації у метрології розсіювання світла. 
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РОЗДІЛ 5  

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗСІЮВАННЯ ДЛЯ ДОДСЛІДЖЕННЬ 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ ПЛІВОК ОКСИДУ ІНДІЮ 

Дослідження процесів розсіювання обємних хвиль може бути 

застосовано для вивчення фазових чи структурних перетворень в твердих тілах. 

Даний метод був застосований для вивчення процесів кристалізації плівок 

оксиду індія-олова (ІТО) у результаті їх обробки потоком аргону та атомарного 

кисню. Наряду з термічним відпалом даний метод добре себе зарекомендував 

[120,121] при кристалізації даних плівок. 

ІТО це напівпровідниковий матеріал, прозорий для видимого діапазону 

світла, що має провідність близьку до металічної. Плівки ІТО наносяться 

тонкими шарами порядку 200 нм, на скло при температурі близько 400оС і 

мають високий коефіцієнт пропускання для видимого діапазону та має 

поверхневий опір близько 6 ом/кв. 

Матеріал завдяки своїм властивостям набув широкого використання для 

виробництва прозорих електродів рідкокристалічних дисплеїв, органічних 

світлодіодів (OLED), сенсорних екранів (Touchscreen). ІТО плівки також 

використовуються для виробництва тонкошарових фотоперетворювачів, для 

створення прозорих електродів в напівпровідникових фотодетекторах. ІТО 

відбиває інфрачервоні промені, це дає змогу використання його в 

теплозахисних плівках, а провідність захижає від електростатичних зарядів. 

Широкий спектр застосуваннь даного матеріалу дає попит на покращення його 

властивостей. Даний розділ складається з трьох підрозділів: Процес обробки та 

експериментальна установка, Результати вимірювання та Підсумки. У 

підрозділі 5.1 описано експериментальну установку, що дозволяє контролювати 

температуру обробленого зразка (з нанесеною ІТО плівкою) та продукує 

збуджений атомарний кисень, а також описано процедуру обробки плівки. У 

підрозділі 5.2, описано та порівняно результати вимірювань фізичних 

властивостей ІТО плівки до та після обробки. Показано, зокрема, що повний 



88 

 

опір плівки значно знижується, а пропускання видимого світла збільшується 

після обробки за певних умов. Також проведено порівняння дифракції 

рентгенівських променів на плівці до та після обробки. Вихідні структури 

плівок були майже аморфними. Після обробки, чітко видно піки, що 

відповідають певним кристалічним конфігураціям 
2 3In O . Спеціально 

розроблена установка діагностики еластичного розсіювання світла була 

застосована до дослідження характеристик поверхні до та після обробки. Ця ж 

сама діагностика дозволила виявити, що середньоквадратична шорсткість 

поверхні за рахунок обробки збільшилась з 2.65  нм до 4.07  нм. 

5.1. Процес обробки та експериментальна установка 

Для отримання ІТО плівок, використано круглий магнетрон ONYX-2 

виробництва AngstromSciences, Inc. (www.angstromsciences.com), обладнаний 

ІТО (93% 2 3In O  та 7% 2SnO ) мішенню. Його встановлено навпроти скляної 

підкладки у вакуумній камері з контрольованим витоком аргону. Температура 

підкладки може контролюватися та залишатися сталою в діапазоні від 

кімнатної температури до 
O300 C  (для значної кількості описаних у роботі 

експериментів, ця температура становила 
O200 C ). Тиск аргону у вакуумній 

камері та величина потужності, що подається на магнетрон, обрані емпірично з 

метою отримати ІТО плівки товщиною 300 нм з поверхневим питомим опором 

приблизно 36 / , та ці параметри залежать від типу та продуктивності 

вакуумних насосів. 

Діелектричний бар’єрний розряд, що живиться у радіочастотному 

діапазоні ( DBD RF− ) або імпульсні діелектричні бар’єрні розряди в аргоні або 

азоті, що змішані з деяким відсотком кисню за атмосферного тиску [120,121], 

можуть генерувати значну кількість атомарного кисню, збудженого до 

метастабільного стану 
2 4 1

02 2 ( )S P S . Такий кисень може переносити енергію 

переходу зі стану 
2 4 1

02 2 ( )S P S  до стану 
2 4 1

22 2 ( )S P D  до матеріалів. Вплив 
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атомарного кисню очищує поверхню матеріалів та робить її гідрофільною 

[120]. З огляду на ці результати, використання збудженого атомарного кисню 

для кристалізації плівок оксиду індію (ІТО) має практичний інтерес для різних 

застосувань у дисплейних технологіях. 

На Рис. 5.1, показано схему використаної в експериментах установки, 

доповнену частковою вставкою її фотографії. Промінь, що світиться, є 

джерелом збудженого атомарного кисню [120], 2 є контрольованим 

електричним нагрівачем підкладки (скляна пластина покрита ІТО плівкою), та 3 

– термопара, що використовується для вимірювання температури нагрівача. 

Для перевірки надійності спектральних вимірювань потоку збудженого газу, 

газову систему, що складається з контролеру маси потоку, впускних клапанів, 

кварцової трубки пристрою та боксу контрольованої атмосфери (під’єднаний до 

вихідного кінця кварцової трубки), було перевірено детектором витоку при 

рівні залишкового тиску 
410−
 Па для виключення можливого витоку 

навколишнього повітря з азотом. Для більшості експериментів з ІТО плівкою, 

бокс контрольованої атмосфери було розібрано. Потік аргону (швидкість 2.71 

л/хв) змішаного з невеликим відсотком кисню (швидкість 0.01 л/хв) протікав 

вздовж кварцової трубки за атмосферного тиску. Він проходив повз два 

електроди (не зображені на Рис. 5.1), що живляться у радіочастотному діапазоні 

(13.56 МГц, 150 Вт). Таким чином результуючий вихідний струмінь газу на 

підложку (Рис. 5.1) містив збуджений атомарний кисень [120]. 

В експериментах було використано суміш високочистого аргону 

(99.99999%) змішану з 0.4% високочистого кисню (99.99998%) за атмосферного 

тиску. Механізм експериментальної установки дозволяє вимірювати 

концентрації молекулярного О2 та атомарного О кисню за допомогою масс-

спектрометра PSM 003, www.hidenanalytical.net, у збудженому газі. 

Щоб виявити та виміряти ефекти кристалізації на крихкій ІТО плівці, у 

експерименті було застосовано такі діагностики: 1) діагностика еластичного 

розсіювання світла ELS , 2) вимірювання коефіцієнту пропускання світла,  
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Рис. 5.1. Схема експериментальної установки з частковою вставкою її 

фотографії: 1 – струмінь аргону зі збудженим киснем; 2 – контрольований 

електричний нагрівач; 3 – термопара. 

3) дифракція рентгенівського випромінювання та 4) вимірювання повного 

електричного опору шару ІТО за допомогою 4-точкового омметру. 

Спочатку, усі параметри ІТО плівки вимірювались перед обробкою. 

Потім, скляна пластина (підкладка) вкрита аморфним ІТО поміщалася на 

нагрівач (2 на Рис. 5.1) шаром ІТО догори та нагрівалась до стабільної 

початкової температури stT . Після цього, потік газу, що містить збуджений 

атомарний кисень (1 на Рис. 5.1) вмикався на певний час опромінення expt , та 

відповідні параметри обробленої плівки вимірювались знову та порівнювались 

з вихідною (необробленою) плівкою. Оброблена зона зразка мала форму кола 

діаметром 5  мм. 

Виміри проводилися на установці, розробленій на базі еліптичного 

дзеркала, описаної в підрозділі 2.2. В даних вимірах зразок опромінювався 

лінійно поляризованим світлом гелій-неонового лазера з довжиною хвилі 632,8 

нм, та потужністю 2 мВт. Світло від лазера падало нормально на поверхню 

підкладки після проходження переривача та додаткової збиральної лінзи Л1 

(Рис. 2.9). Розмір плями на поверхні зразка складав 0.2  мм. Розсіяне світло в 
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передній півсфері збиралося еліптичним дзеркалом Д. Воно реєструвалося ПЗЗ 

камерою, як залежність ( , )I   , де   та   є кути полярного та азимутального 

розсіювання відповідно. 

Результати прямих вимірювань було нормовано на інтенсивність 

падаючого світла 
0 ( , )I    та тілесний кут d  фотодетектора, щоб отримати 

ARS , як у попередньому розділі за формулою (4.1). Розщеплювач променя 

переспрямовував частину розсіяного світла на фотодіод ФД, розташований у 

площині зображення опроміненої області зразка. Сигнал ФД є пропорційним до 

загальної інтенсивності розсіяного світла (TSLI ), яка враховується в загальному 

інтегральному розсіюванні (TIS ): 

 
0

TSLI
TIS

I R
=   (5.1) 

для опроміненої області. Тут R  – коефіцієнт відбиття підкладки. Відомо, що 

для поверхні оптичної якості TIS напряму залежить від середньоквадратичної 

шорсткості  : 

 
4

TIS


 =


 (5.2) 

Будь-яка шорстка та непласка поверхня може бути представлена у вигляді ряду 

Фур’є її компонент. Набір таких компонент є двовимірний набір рельєфних 

дифракційних ґраток, а сума розсіяного від цих ґраток світла дає той самий 

просторовий розподіл розсіювання, який може бути виміряний від поверхні. 

Кожна з цих дифракційних ґраток може бути охарактеризована періодом d  та 

відповідною просторовою частотою 1/f d= . Перехід від полярного кута 

розсіювання   до просторових частот відповідних дифракційних ґраток можна 

виконати за допомогою співвідношення: 
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sin

f
k


=


 (5.3) 

де k  – порядок дифракції, для нашого випадку 1k = . Рівняння (5.3) є 

справедливим для нормального падіння світла на поверхню зразка. На основі 

(5.3) можна розрахувати діапазон просторових частот, який можна 

проаналізувати за допомогою представленої ELS  установки. Діапазон 

виміряних значень   становить 
o o6 ...90 . Мінімальне значення   визначається 

розміром тіні зразка. Відповідний діапазон частот становить 0.15...1.49µм-1. 

Діапазон періодів дифракційних ґраток, який можна проаналізувати за 

допомогою методики ELS  складає 0.6...6.66  µм. Кутова роздільна здатність 

методу ELS  приблизно дорівнює 
o0.4 . 

Для даних, отриманих за допомогою АСМ, яка також була використана 

для аналізу поверхні зразка, діапазон відповідних просторових частот складає 

0.2...44µм-1, що частково перекривається з діапазон частот даних ELS . 

Слід зауважити, що розподіл 0 ( , )I    було виміряно в ділянках 

підкладки з мінімальними локальними значеннями TIS , таким чином знизивши 

вплив дефектів поверхні та похибки кінцевих результатів. 

5.2. Результати вимірювань 

Просторовий розподіл нормованої інтенсивності розсіяного світла надає 

важливу інформацію про структуру поверхні та її властивості [67,104,122]. 

Нами для виявлення змін структури поверхні та її характеристик після обробки 

було використано ELS . 

Полярне представлення усереднених результатів вимірювань

log ( , )ARS    представлено на Рис. 5.2. Ці дані зображено у площині як функції 

від   та  . На цих зображеннях інтенсивність розсіяного світла у напрямку 

нормалі розташована в центрі. Рівень сірого представляє інтенсивність 

log ( , )ARS   . Масштаб   показано внизу кожного рисунку, кут   
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відмірюється від центру кола, стрілкою показано, що додатні значення кута 

відкладено проти годинникової стрілки. Темна область поблизу центра кола є 

тінню зразка та його тримача. Обчислені та усереднені за багатьма точками 

обробленої зони зразказначення log ( , )ARS    представлено на Рис. 5.2, а. Схожі 

дані для необробленої зони показано на Рис. 5.2, б, а різниця між ними 

представлена у лінійному масштабі на Рис. 5.2, в. 

 

Рис. 5.2. Логарифм нормованого просторого розподілу розсіяного світла  

( log ( , )ARS   ) для (а) обробленої зони підкладки (усереднення по 9 точках); (б) 

необробленої зони підкладки (усереднення по 10 точках); (в) різниця між 

нормованими усередненими просторовими розподілами розсіяного світла 

обробленої та необробленої зон (лінійний масштаб). 

Аналіз Рис. 5.2 (а та б) 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. 

Засновуючись на цьому спостереженні, можна зробити висновок, що структура 

шорсткості поверхні була маже ізотропною, тобто її геометричні властивості 

майже не змінюються у різних азимутальних напрямках. Тим не менше, 

усереднивши ( , )ARS    у діапазоні o o35 ...40  кутів  , отримаємо азимутальну 

залежність 
o o(35 ...40 , )ARS  , представлену на Рис. 5.3. З Рис. 5.3 видно, що 

різниця між інтенсивностями розсіювання вздовж площин o o0 ...180  та o o90 ...270  
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є малою. Але ефекти схожої анізотропії були відсутніми для різниці між 

інтенсивностями розсіювання від обробленої зони 
o o(35 ...40 , )trARS   та 

необробленої зони 
o o(35 ...40 , )untrARS   (відмінність цих значень від їх 

середнього значення є порівняною до похибок вимірювання). Можливо, 

азимутальна анізотропія розподілів 
o o(35 ...40 , )TRARS   та 

o o(35 ...40 , )UNTRARS   

може бути пояснена з точки зору поляризації падаючого світла. Слід 

зауважити, що для винайдення причин цієї анізотропії варто проводити 

додаткові дослідження, які виходять за рамки даної роботи. 

Просторовий розподіл різниці 
o o o o(35 ...40 , ) (35 ...40 , )TR UNTRARS ARS −   

було обчислено та побудовано на Рис. 5.2в, щоб віднайти відмінності 

властивостей розсіювання, спричинені обробкою. З Рис. 5.2в слідує, що 

обробка призводить до збільшення інтенсивності розсіювання для малих 

полярних кутів. 

Проаналізуємо виміряні розподіли ( , )ARS    більш детально. Дані 

розсіювання у діапазоні o o10 ...10−  значень кута   є азимутально ізотропними, 

а тіні зразка та його тримача є відносно малими у цьому діапазоні (Рис. 5.2а та 

Рис. 5.2б). Отже, азимутальне усереднення цих даних дає правильну залежність 

даних від полярного кута. Діапазон полярних кутів перераховано в просторові 

частоти за допомогою виразу 5.3 та зображено на Рис. 5.4. З цих даних було 

виключено діапазон просторових частот, затінених зразком та його тримачем. 

Результати такого усереднення представлено на Рис. 5.4. Аналіз цих даних дає 

змогу зробити висновок, що дифракція світла на високочастотних ( 0.3...11f =

µм-1 або короткоперіодичних, 0,6…3 µм) компонентах розкладу поверхні в ряд 

Фурьє не змінювалася значним чином при обробці. Але дифракція на 

компонентах з низькими просторовими частотами ( 0.2...0.3f = 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. 
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Рис. 5.3. Азимутальний розподіл інтенсивності розсіяного світла ( ARS ) 

усереднений по діапазону o o35 40   : 1 – оброблена зона; 2 – необроблена 

зона; 3 – різниця між обробленою та необробленою зонами. Заглиблення в 

околі o300 належить тіні тримача підкладки. 

Окрім статистичних властивостей структури поверхні, представлений 

вище рельєф поверхні може бути охарактеризований значенням 

середньоквадратичної шорсткості, визначеної з (5.2). Для отримання 

усередненої інформації про зміни структури поверхні після обробки, було 

 

Рис. 5.4. Нормована інтенсивність розсіяного світла ARS , усереднена по 

діапазону 
o o35 40    залежно від просторової частоти f : 1 – оброблена зона; 

2 – необроблена зона; 3 – різниця між обробленою та необробленою зонами. 
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виміряно просторовий розподіл ELS  у кількох точках обробленої та 

необробленої зон поверхні зразка та обчислено шорсткість поверхні  . 

Положення цих точок вимірювання можна побачити на вставці на Рис. 5.5. 

Значення TIS  та середньоквадратичної шорсткості поверхні   визначалися для 

кожної області зразка, у якій вимірювалась ARS . На Рис. 5.5 представлено 

гістограми значень  , отримані для обробленої та необробленої зон. З цих 

даних видно, що середнє значення   збільшується за рахунок обробки, а 

розподіл   стає ширшим. Середньоквадратична шорсткість поверхні 

обробленої зони склала 4.069TR =  нм з середньоквадратичним відхиленням 

0.667 нм, тоді як для необробленої зони 2.654UNTR =  нм та 0.324 нм відповідно. 

Отримані дані середньоквадратичного відхилення характеризують розкид 

даних по точкам вимірювання, а не похибки вимірювань. Слід звернути увагу 

на співпадіння даних отриманих для вимірювань зразка плівки ІТО після 

обробки за допомогою АСМ (Рис. 5.6) з даними ELS . Додаткову інформацію 

щодо нанесення та модифікації ІТО можна знайти у [123-125]. 

Результати розкладання інтенсивності еластичного розсіювання 

розглядаються лише коротко. Але можливості діагностики ELS  можна суттєво 

розширити шляхом проведення обробки даних за допомогою розрахунку 

амплітуд та висот відповідних уявних дифракційних ґраток. 

Кількісні вимірювання фізичних властивостей різних ІТО плівок до та після 

обробки показали, що осаджена плівка має поверхневий питомий опір 

36.11 3.24 / =   , який зменшується до 4.63 0.372 / =    після обробки 

за 
o127 3 CstT =   протягом exp 1t =  хв. Рухливість носіїв заряду в відповідних 

зразках залишилася практично незмінною 15.1 1.2  см2/В∙с; але концентрація 

носіїв заряду збільшилася з 
19(7.7 0.8) 10   см-3 до 

21(1.1 0.17) 10   см-3. Слід 

відмітити, що всі дані, виміряні для обробленого зразка були отримані для 
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Рис. 5.5. Гістограми середньоквадратичної шорсткості поверхні для обробленої 

(чорні стовпчики) та необробленої зон (сірі стовпчики). На вставці зображено 

точки вимірювань підкладки. Оброблена зона розташовується всередині 

внутрішнього кола, а необроблена – зовні зовнішнього кола. Область між 

внутрішнім та зовнішнім колом була оброблена частково. 

 

Рис. 5.6. Профіль поверхні обробленої зони, виміряний за допомогою АСМ. На 

вставці зображено гістограму розподілу висот АСМ. 
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ділянки навколо осі променя (1 на Рис. 5.1), обмеженій діаметром 5 мм (вставка 

на Рис. 5.5). Значення повного опору поверхні кожного зразка було отримано як 

результат усереднення 4 вимірювань на різних кутових положеннях 4-

точкового датчика омметра, після чого отримані дані було усереднено для 16 

зразків. Рівномірність імпедансу всередині зазначеної ділянки діаметром 5 мм є 

практично незмінною в межах 6%+ для всіх досліджених зразків. 

Варто зазначити, що значення 36.11 3.24 / =    було сталою 

величиною для плівки, нагрітої до 
o260 CstT =  лише протягом достатньо 

довгого часу ( 1 год). Експериментально було визначено, що мінімальна 

початкова температура, за якої усі описані ефекти спостерігаються у всьому 

діапазоні їх значень, дорівнює 
o127 CstT = . 

 

Рис. 5.7. Спектр пропускання T  ІТО плівки (товщина 300 =  нм): 1 (2) – 

крива, що відповідає необробленому (обробленому) зразку. 

Інший вид виміряних змін плівки можна спостерігати з її пропускання 

T  (Рис. 5.7). Тут криві 1 (2) відповідають необробленій (обробленій) плівкам.  

Рис. 5.7 показує, що пропускання у всьому видимому спектральному діапазоні 

збільшується для ІТО плівки після її обробки за 
o127 CstT =  для exp 1t =  хв, і 
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дещо знижується у ближньому ІЧ діапазоні. Пояснення такої поведінки 

пропускання потребує додаткового вивчення. Можливо, причиною такого 

результату є зміна показника заломлення плівки.Деяка інформація про природу 

спостережуваних змін властивостей ІТО плівок може бути отримана з 

порівняння спектру випромінювання нейтрального збудженого атомарного 

кисню [120] з спектрами плазми, генерованої у суміші кисню з азотом під дією 

РЧ збудження, включаючи жовто-зелений 2NO  континуум [126] (Рис. 5.8). 

Лінійна структура у ближній УФ області не лише повністю відсутня для 

спектру збудженого кисню, але форма та положення широкого піку у червоній 

області є також значно відмінним від жовто-зеленого 2NO  континуума. 

 

Рис. 5.8. Порівняння експериментальних спектрів, що випромінюються 

збудженим атомарним киснем у переході 
1 1

0 2O( S ) O( D )→ [121]– штрихована 

сіра лінія; з жовто-зеленим континуумом 2NO [126] – чорна лінія. 
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Прибирання кисню з робочої суміші приладу на Рис. 5.1 призводить до 

зникнення жовтого свічення променя та повної відсутності будь-яких змін 

фізичних властивостей обробленої плівки. 

Сумніви у можливостях генерувати та переносити атомарний кисень 

можуть бути прибрані кількома міркуваннями [127]. Аналіз спектра 

випромінювання на Рис. 5.8 чітко показує значну відмінність між спектром, 

виміряним нами та спектром жовто-зеленого 2NO  континуума. До того ж, у 

наших експериментах було використано надчисті хімічні компоненти та 

конструкція установки виключає значні забруднення іншими хімічними 

компонентами (включаючи азот). Отже, азот, відповідальний за жовто-зелене 

свічення, відсутній в області розряду. 

Інший вид значних змін властивостей плівки можна дослідити з 

використанням методики дифракції рентгенівського випромінювання ( XRD) 

(Рис. 5.9). На Рис. 5.9 сірі лінії відповідають необробленій плівці, а чорні – 

обробленій (
o127 CstT = , exp 1t =  хв). За рахунок розкиду експериментальних 

даних обидві линії виглядають як широкі смуги. Можна розрізнити кілька 

кристалічних конфігурацій ІТО плівки після її обробки. Слід зауважити, що 

прямий нагрів плівки до температури 
o320 CstT =  у повітрі (без обробки 

потоком збудженого кисню) призводив до схожих змін ІТО плівки, окрім 

спостереження кристалічних форм In2O3 (400) та In2O3 (622), представлених на 

Рис. 5.9 [128]. Розкид експериментальних даних (між зразками), представлених 

на Рис. 5.9 не перевищував 6% . 

Застосування діагностики ELS  для аналізу поверхні плівки дозволило 

виявити значну відмінність між геометрією поверхні до та після обробки. 

Зокрема, за допомогою вимірювань ELS  встановлено, що середньоквадратична 

шорсткість за рахунок обробки змінилась від 2.65 0.32  нм до 4.07 0.67  нм, 

в основному через збільшення амплітуди поверхневих компонент Фур’є 

розкладання з періодами 3.5...5µм. Ці результати добре узгоджуються з даними 
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АСМ. Зміни структури поверхні за рахунок обробки були майже азимутально 

ізотропними. 

 

 

Рис. 5.9. Кутова залежність інтенсивності дифракції рентгенівських променів на 

ІТО плівці до (сіра лінія) та після (чорна лінія) обробка. 

5.3. Підсумки 

Встановлено, що крихкі аморфні ІТО плівки можуть бути кристалізовані 

шляхом обробки потоком газу (аргону), у якому міститься атомарний кисень, 

збуджений до метастабільного стану 
2 4 1

02 2 ( )S P S . Виявлено, що в результаті 

кристалізації, питомий опір плівки знижується з 36.11 3.24 / =    до 

4.63 0.372 / =   , та пропускання плівки збільшилось приблизно на 20% 

майже у всьому видимому діапазоні. Результати експериментів показали, що 

кристалізація плівки за допомогою збудженого атомарного кисню відрізняється 

від кристалізації, отриманої за допомогою термічного відпалу у повітрі. 

Додатковий потік збудженого атомарного кисню з аргоном сприяє створенню 

двох кристалічних конфігурацій In2O3 (400) та In2O3 (622), які слабко 
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виділяються під час нагрівання плівки. Утворення цих кристалів і призвело до 

збільшення шорсткості поверхні за рахунок збільшення довгохвильових 

компонентів розкладу поверхні, що і спостерігалося при вімірюваннях 

процесів. 

Отримана найнижча початкова температура підкладки, за якої 

спостерігаються ефекти кристалізації плівки, спричинені збудженим атомарним 

киснем, дорівнює 
o127 CstT = , що є значно нижчою за температуру підкладки 

o320 CstT = , потрібної для кристалізації плівки нагріванням.  
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі досліджено особливості розсіювання об’ємних 

хвиль та ППП на різноманітних шорстких поверхнях, зокрема з дифракційніми 

гратками на них. Отримані нові цікаві експериментальні результати та 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 рахунок збудження поверхневих плазмон-

поляритонів. Його величина складає приблизно 30 000. 

2) Проведено порівняльний аналіз методів розрахунку функції PSD для 

обємних 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 

компонентах шорсткості поверхні. 

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. 
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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. 

6) Розроблені та використані методи компенсації зміщення 

освітлювальної зони під час вимірюваннь в схемі Кречмана. 

Реалізація такої компенсації дає змогу фіксації освітлюваньої зони на 

гіпотенузній грані призми в актуальному діапазоні кутів для 

збудження ППП. 
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