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АНОТАЦІЯ 

 

Міщук О.М. Явища  лінійних двопроменезаломлення та дихроїзму в 

реальних  твердих тілах, індуковані неоднорідним  потенціалом. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. - 

Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, 

2020.  

           Дисертацію присвячено вивченню за допомогою модуляійної Стокс-

поляриметрії та узагальненню фізичних особливостей явищ лінійних 

двопроменезаломлення та дихроїзму, обумовлених неоднорідним 

потенціалом в реальних твердих тілах. 

Високу інформаційну здатність модуляційної Стокс-поляриметрії 

розповсюджено на дослідження амплітудної та фазової діелектричної 

анізотропії матеріалів, зумовленої структурними, фізичними, технологічними 

та технічними чинниками. Експериментально встановлено функціональні 

зв'язки просторових та часових залежностей величин параметрів анізотропії з 

координатною функцією хімічного потенціалу на прикладі неоднорідних 

градієнтів складу реальних матеріалів та здійснено  їхнє моделювання 

тепловим потоком від контактного чи радіаційного нагріву-охолодження. 

Проведено випробування техніки модуляційної поляриметрії на виявну та 

інформаційну здатність й достовірність Q-параметра стану поляризації 

випромінювання при реєстрації резонансних властивостей нанорозмірних 

об'єктів - металевих, металодіелектричних та композитних плівок різного 

технологічного походження, здійснено розроблення методів аналізу та 

інтерпретації експериментальних результатів з метою використання їх у 

діагностиці наноматеріалів та їх структур. Розроблено фізико-технічне 

обґрунтування для створення багатофункціональних сенсорів та сенсорних 

систем, функціонування яких базується на методах та результатах 

модуляційної поляриметрії.  
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Структура роботи за результатами розкладена у вісім розділів, 

об’єднаних особливостями взаємодії лінійно поляризованого 

випромінювання з речовинами, яким характерна природна чи штучно 

індукована діелектрична одновісна анізотропія. Частина розділів охоплюють 

фазову анізотропію, друга частина – амплітудну, а третя – обидві одночасно.   

У першому із них викладено методичні особливості модуляційної 

поляриметрії, що відображається функціями Бесселя та з використанням яких 

здійснюється процес модуляції електромагнітного випромінювання. 

Розроблено підґрунтя для розширення динамічного діапазону вимірюваних 

величин компонент вектора Стокса, виокремлено умови модуляції лінійно та 

циркулярно поляризованого випромінювання, а також визначено обмеження 

методики, пов’язані із генерацією гармонічного ряду сигналів. Наведено 

результати попередніх досліджень нестаціонарного термофотопружного 

ефекту за допомогою поляризаційної модуляції випромінювання. 

Другий розділ містить результати досліджень методом модуляційної 

поляриметрії фазової та амплітудної анізотропії індукованої неоднорідним 

градієнтом потенціалу. Здійснено експериментальне моделювання ефекту 

фотопружності у відбиванні у двох варіантах – у випадку анізотропії зразка, 

керованої від зовнішнього одновісного стискання Si, та залишкового 

напруження від неоднорідного легування – «заморожена» термопружність в 

кристалах Ge. Здійснено оцінку виявної здатності методу МП у фазовому 

поданні та встановлено, що вона характеризується параметром  210–6, що 

становить одну кутову секунду 1. Проведено дослідження напружень у 

непрозорих твердих тілах та наведено результати експериментального 

випробування техніки модуляційної поляриметрії на виявну здатність 

залишкових напружень в неоднорідних полікристалічних композитних 

середовищах SiC+TiB2. В одновісно деформованому кристалі кремнію 

здійснено компонентний аналіз спектрів дихроїзму та виявлено в них 

немотонності, обумовлені участю акустичних фононів в міжзоних переходах. 
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Третій розділ містить результати досліджень лінійного подвійного 

променезаломлення у твердому тілі  (кварцовому склі), генерованому 

тепловим потоком контактного походження. Графічним інтегруванням 

просторової функції напруження, як рішення рівняння Пуассона з певними 

граничними умовами, отримано координатні та часові залежності 

температури. Універсальність методики модуляційної поляриметрії 

продемонстровано при встановленні відповідності співвідношенням 

Крамерса-Кроніга таких вимірюваних методом модуляційної Стокс-

поляриметрії величин, як приріст компонент комплексного показника 

заломлення ΔN=Δn-iΔk. Проведено дослідження зв’язку хімічного 

потенціалу та оптичних властивостей склокерамічних матеріалів. 

Четвертий розділ містить результати досліджень подвійного 

променезаломлення, зумовленого радіаційними нагрівом-охолодженням 

скляного зразка, розміщеного в неоднорідному радіаційному полі. Отримано 

кінетику та динаміку величини механічного напруження у часі та просторі, 

вигляд якої ускладнений наявністю трьох компонент  теплопереносу – 

радіаційною, кондуктивною та конвективною. За відсутності температурної 

залежності коефіцієнтів теплопередач отримано змодельовані експонентні 

залежності величини напружень у часі та визначено їх характеристичні 

параметри. На цій підставі здійснено розкладання в просторі трьох 

компонент напружень. 

П’ятий розділ містить відомості про лінійну амплітудну анізотропію в 

явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) в зображенні 

модуляційної поляриметрії. Здійснено апробацію поляризаційного аналізу на 

прикладі внутрішнього відбивання лінійно поляризованого випромінювання 

від скляного напівциліндру. Різниця коефіцієнтів відбиття, що зумовлена 

ортогональними станами падаючого лінійно поляризованого 

випромінювання, є по суті Q-параметром вектора Стокса і на експерименті є 

вимірною величиною з глибоким фізичним змістом, який охоплює кутові та 

спектральні особливості кожної з компонент випромінювання. Показано, що 
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її експериментальні залежності збігаються з розрахунковими із рівняння на 

основі формул Френеля, якщо плівкам металу (золото) надати діелектричні 

властивості, що описуються експонентною залежністю від товщини 

(класичний розмірний ефект). Із результатів вимірювання лінійних 

амплітудної та фазової анізотропії внутрішнього відбиття отримано 

спектральні характеристики поверхневого плазмонного резонансу, що 

знаходяться в задовільному узгодженні з теоретичним розрахунком 

класичного осцилятора в рамках моделі Друде.  

У шостому розділі здійснено систематизацію спектральних 

властивостей лінійного дихроїзму в умовах поверхневого плазмонного 

резонансу у нанорозмірній плівці золота. За допомогою модуляційної 

поляриметрії у нанорозмірній плівці однорідного золота, виявлено три різні 

компоненти резонансної взаємодії електромагнітного випромінювання з його 

електронно-іонною системою та ідентифіковано їх як поляритонні хвилі на 

зовнішній і внутрішній поверхні металевої плівки та в  приповерхневому 

шарі із шорсткості в оточенні повітря як в діелектричному середовищі. 

Показано, що явище ППР, представлене в амплітудно-кутових координатах, є 

ілюстрацією резонансу в припущенні фазового синхронізму. Характеристики 

Q- і V-компонент вектора Стокса, надані в частотно-спектральному 

зображенні, показують зв'язок між амплітудою та фазою, що, як тест, 

відповідають умовам співвідношення Крамерса-Кроніга. 

У сьомому розділі наведено результати дослідження методом 

модуляційної поляриметрії особливостей поверхневого плазмонного 

резонансу і оптичних властивостей в  нанокомпозитних плівках різної 

природи та складу: в поруватих плівках золота та срібла, плівках золото-

молекулярний органічний напівпровідник, плівках двоокису олова, 

алмазоподібних плівках. Виявлено особливості, які відсутні в 

характеристиках суцільних плівок і які є наслідком того, що в 

нанокомпозитних плівках можлива одночасна взаємодія як з р-, так і з s- 

поляризованими хвилями. Відповідно, якщо в суцільних плівках 
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збуджуються тільки поверхневі плазмон-поляритони, то в нанокомпозитних 

можливе збудження поряд з останніми також і локальних плазмонів. 

Останній, восьмий розділ відведено результатам демонстрації 

діагностичних здібностей модуляційної поляриметрії щодо поверхневих 

плазмонних резонансів взагалі та встановлення придатності нанорозмірних 

металевих та метало діелектричних композитів, зокрема, для їх практичного 

застосування в задачах прикладної фізики. Зокрема, сенсорний потенціал 

резонансних явищ в електроніці  продемонстровано на результатах 

дослідження залежностей діелектричних властивостей газів від тиску. 

Методом модуляційної поляриметрії виявлено та досліджено 

багатопроменеву інтерференцію поляризованого випромінювання в 

термопружному зразку кремнію. 

Ключові слова: поляриметрія, модуляція поляризації, анізотропія, 

дихроїзм, двопроменезаломлення, лінійна фазова анізотропія, лінійна 

амплітудна анізотропія,  поверхневий плазмонний резонанс, співвідношення 

Крамерса-Кроніга, термопружність, компоненти теплопередач. 
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ВСТУП 

 

Вважається беззаперечним, що розвиток тих або інших напрямів 

фізики твердого тіла визначається, перш за все, внутрішньою логічною 

послідовністю самих досліджень та можливістю використання їхніх 

результатів у забезпеченні потреб науково-технічного прогресу. У разі коли 

обидва ці стимули діють одночасно, відповідна галузь науки привертає 

неабияку увагу та набирає прискорених темпів у своєму розвитку. 

Саме наявність цих двох ознак у такому напрямі, як поляризаційно-

модуляційна спектроскопія матеріалів дає підстави вважати, що йому 

небезпідставна та увага, наприклад [1], яка спостерігається останнім часом. 

Хоча слід зазначити, що така реакція експериментальної фізики щодо 

модуляційної поляриметрії (МП) з деяких причин є трохи запізнілою 

відносно популярної раніше диференціальної спектроскопії [2], пік розвитку 

якої залишився в недалекому минулому. З погляду на спільні терміни можна 

було б вважати поляризаційну модуляцію електромагнітного 

випромінювання як один з варіантів диференціальної спектроскопії на 

фізичному рівні, якою по суті є методика [2]. Однак модуляційна 

поляриметрія відрізняється принципово від згаданої методики тим, що вона 

оперує не з одним параметром, а з двовимірною дією на електромагнітну 

хвилю, як її просторовою характеристикою. Ця, незначна на перший погляд, 

обставина значно ускладнює, як виявляється, як техніку модуляційного 

експерименту, так і інтерпретацію отриманих за її допомоги результатів. 

Підтвердженням цього висновку є результати робіт [3,4] в яких  значною 

мірою подолано відзначені труднощі та показано перспективність 

використання модуляційної поляриметрії в експериментальній фізиці. Більш 

того, ця методика не вкладається в рамки диференціальної спектроскопії, що 

викладена під такою назвою у монографії [2]. Для з’ясування цієї обставини 

необхідно, перш за все, визначитися з терміном поляриметрія. Справа у тому 

що фізика і техніка поляриметрії за останні десятиліття отримала значний 
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розвиток, зміст яких перевершив ті визначення, що містяться у друкованих[5] 

та вебсайтівських [6] енциклопедичних джерелах. Крім того, зустрічається 

обмеженість та некоректність використання суті терміну поляриметрія у 

сучасних публікаціях, що може бути наслідком енциклопедичної 

некоректності. Тому, не претендуючи на остаточний варіант визначення, 

будемо вважати, що  поляриметрія - це система  методів фізичних 

досліджень, заснованих на вимірюванні стану поляризації (чи його зміни в 

залежності від прямої чи оберненої задачі) електромагнітного 

випромінювання, взаємодія якого з речовиною відбулася розповсюдженням, 

відбиванням чи поглинанням. 

З погляду класичної та квантової фізики вважається, що кожний 

елементарний акт випромінювання при народженні відбувається у вигляді 

поляризованої електромагнітної хвилі. Згідно із сучасними [7] 

представленнями поляризація електромагнітної хвилі є її станом, який 

міститься у певній орієнтації вектора електричного (магнітного) поля хвилі у 

просторі. Його напрямок згідно з поперечною природою хвилі є 

перпендикулярним відносно до напрямку хвильового вектору, в той час як 

амплітуда поля хвилі при розповсюджені в анізотропному середовищі може 

бути розкладена на дві змінні за фазами та амплітудами взаємно ортогональні 

компоненти. Тому у загальному випадку [8,9] така хвиля з довільним 

співвідношенням величин амплітуди та фази має еліптичну поляризацію, що 

є суперпозицією двох ортогональних лінійно поляризованих компонент. До 

цього слід додати, що еліптична поляризація є загальним станом хвилі, бо 

виражаючись множинами величин еліптичності та азимутального кута, являє 

собою як їх добуток ще більшу множину. У той же час лінійна та циркулярна 

поляризація у цій множині  займають крайні стани один відносно іншого та є 

особливими випадками стану поляризації в окремих просторово-часових 

обмеженнях. 

Природною, тобто фізичною, причиною розкладання лінійно 

поляризованої хвилі на компоненти є її взаємодія з середовищем, анізотропія 
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якого зумовлена неоднорідним його розподілом у просторі, що є загальною 

характеристикою стану реальних речовин [10]. Кожна із цих взаємодій 

супроводжується перетворенням лінійної поляризації в еліптичну, тобто у 

загальному випадку зміною параметрів еліптичності. Саме у визначенні 

параметрів еліптичності за відомими початковим станом поляризації хвилі та 

властивостями середовища полягає пряма задача еліпсометрії [11], яка є 

одним із варіантів поляриметрії. 

Сприйняття матеріального світу відбувається головним чином 

візуальною чи технічною реєстрацією випромінювання, джерелами якого у 

переважній більшості випадків стають освітлені речовини.  Загально відомим 

є той факт, що у складі цього випромінювання практично завжди міститься 

певної величини поляризована/неполяризована компонента. Проте біологічна 

чи технічна нездатність до реєстрації поляризованої компоненти світла 

спричиняє неповноцінне інформативне, а то і хибне відображення 

об’єктивної реальності. Подолання цього недоліку є однією із задач роботи, у 

якій викладено результати, отримані виключно за допомогою розробленої 

методики поляризаційної модуляції електромагнітного випромінювання. 

Виокремлення цим методом, як єдино можливим, поляризованої компоненти 

електромагнітної хвилі забезпечує виявну здатність вимірювальних систем у 

декілька порядків щодо зміни діелектричних властивостей, проведення 

глибокого амплітудного та фазового аналізу результатів досліджень та 

отримання нових або додаткових фізичних даних про властивості речовин. 

Поєднання поляриметрії з технологією модуляції поляризації (МП) [12]  дає 

підстави для формування та розвитку новітнього напряму експериментальної 

фізики - високоінформативної  модуляційної поляриметрії. Про надзвичайну 

високу інформативність методики, що продемонстрована на комплексі 

різноманітних досліджень, свідчать такі факти: одночасне вимірювання всіх 

компонентів Стокса; їх реєстрація в прозорих і непрозорих середовищах та у 

всіх агрегатних станах; значний динамічний діапазон (5-6 порядків) 

вимірюваних величин; реєстрація та аналіз величини анізотропії 
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діелектричних властивостей, зумовлених різними фізичними, хімічними та 

біологічними чинниками.  

Однак більш поширеною в практиці фізичних досліджень є обернена 

задача поляриметрії, яка полягає у визначенні властивостей середовища із 

вимірювань початкового та кінцевого станів поляризації хвилі, що 

розповсюджувалась крізь нього. Для вирішення цієї задачі використовується 

кілька методів. Так, отримання оптичних параметрів середовища із 

результатів вимірювання параметрів еліпса відбувається за допомогою 

еліпсометрії. Існує ще один спосіб опису стану поляризації випромінювання, 

менш розповсюджений, але більш ефективний. Його суть - відображення 

стану поляризації та її еволюції методами матричної оптики [13]. Один із 

його варіантів базується на використанні матричного методу Джонса що 

оперує двома компонентами вхідної та вихідної хвиль та 4-х компонентною 

матрицею в ролі коефіцієнту пропорційності між ними. Інший метод 

ґрунтується на сфері Пуанкаре [14], на поверхні якої координати точки 

вектора-променя, що з’єднує її з центром, з урахуванням амплітуди хвилі 

визначають чотири компоненти вектора Стокса [15]. Саме цей метод 

характеризації стану поляризації є привабливим для розвитку на його основі 

модуляційної поляриметрії [12] з використанням сучасної техніки модуляції 

поляризації [16]. 

Як у природі, так і в підручниках, що її відображають [8,9], поряд з 

фізикою поляризованого випромінювання існує, як зворотна або 

доповнююча її сторона, наука про поширення випромінювання в 

анізотропних середовищах. Причому, діелектрична анізотропія властива 

практично всім матеріальним об’єктам у всіх агрегатних станах. Її  

походження пов’язане з двома причинами – внутрішньою та зовнішньою 

відносно досліджуваного об’єкту. Перша з них полягає у тому, що 

структурно-домішкові макроскопічні неоднорідності в напівпровіднико-

вих кристалах супроводжують внутрішні пружні деформації (як 

локалізовані, так і протяжні), що виникають у процесі росту кристалу, 
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механічної обробки, нанесення окисної плівки, імплантації та введення в 

ґратку атомів домішок. А друга є результатом дії на матеріал зовнішніх 

полів (деформаційних, електромагнітних, температурних тощо), 

перебування в яких ідеально симетричних кубічних кристалів 

супроводжується появою в них анізотропії властивостей. Доречно 

зауважити, що в магнітному чи електричному полях такі речовини, як гази 

та рідини здатні проявляти відповідно циркулярну та лінійну анізотропію. 

До цього слід додати, що існує великий простір для проявлення 

поляризаційних ефектів в різноманітних середовищах, величина яких значно 

менша за границю достовірності, що мають інші, більш традиційні методи 

вимірювання. Особливо це стосується об’єктів маленьких розмірів 

(ультратонких плівок, наноструктурованих композитів, нанорозмірних 

кристалів, тощо), де внаслідок співвимірності довжини хвилі 

випромінювання та геометричних розмірів зразка дисперсія коефіцієнта 

поглинання відсутня або приймає маленькі значення. В таких випадках 

традиційні методи, на відміну від модуляції поляризації, не дозволяють 

виявити різницю в поглинанні ортогональних компонент поляризованого 

випромінювання та реєструвати анізотропію властивостей дослідного 

об’єкту.  

При взаємодії електромагнітного випромінювання з матеріальними 

тілами результуючі поляризовані хвилі стають ємними носіями інформації 

про фізичні параметри і миттєвий стан цих тіл. Цей факт викликає гострий 

інтерес з боку корисного його застосування в задачах діагностики 

конкретних об'єктів мікронного і нанорозмірного масштабів в 

матеріалознавстві, технології конструкцій, твердотільній електроніці, 

фотоніці, у фізиці плазми, для характеризації віддалених (в тому числі і 

космічних) джерел випромінювання і, нарешті, для діагностики нормального 

і аномального стану живих тканин. Тому аналізуючи стан поляризації 

випромінювання, можна одержати інформацію про властивості середовища, 

або дію на нього зовнішніх чинників. Досконалість метода аналізу стану 
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поляризації електромагнітної хвилі, який базується на модуляції її 

поляризації, надає йому високої інформативної здатності щодо фізичного 

стану досліджуваних об’єктів та їх діелектричних властивостей.  

Мета і задачі роботи. 

Мета роботи полягала у вивченні за допомогою модуляційної Стокс-

поляриметрії  та узагальненні фізичних особливостей  явищ лінійних 

подвійного променезаломлення та дихроїзму, обумовлених неоднорідним 

потенціалом в реальних твердих тілах. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання комплексу 

таких наукових задач:  

 1. На основі високої інформаційної здатності модуляційної Стокс-

поляриметрії розширити експериментальні можливості на вимірювання Q- та 

V-компонент поляризованого випромінювання з метою реєстрації 

амплітудної та фазової діелектричної анізотропії матеріалів, зумовленої 

структурними, фізичними, технологічними та технічними чинниками; 

 2. Встановити функціональний зв'язок між просторовими розподілами 

величин оптичної анізотропії, індукованої залишковими напруженнями в 

композитних матеріалах і виробах технологічного походження або умовами 

їх виготовлення, та потоком тепла від контактного та радіаційного нагріву 

або охолодження в умовах термонезалежності всіх коефіцієнтів, що беруть 

участь в генерації термонапружень і їх реєстрації, визначити параметри 

релаксації зв’язаної термопружності в технічно важливих матеріалах, 

розробити методики визначення діелектричних властивостей матеріалів з 

використанням співвідношення Крамерса-Кроніга у модуляційно-

поляризаційному зображенні; 

 3. Експериментально встановити функціональні зв'язки просторових та 

часових залежностей величин параметрів анізотропії з координатною 

функцією хімічного потенціалу на прикладі неоднорідних градієнтів складу 

реальних матеріалів шляхом їхнього моделювання тепловим потоком від 

контактного чи радіаційних нагріву-охолодження; 
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4. Використання високих виявної та інформаційної здатностей 

модуляційної поляриметрії в експериментальному виконанні на встановленні 

відповідності виявлених за її допомогою діелектричних властивостей 

матеріалів співвідношенням Крамерса-Кроніга у новому варіанті, що 

ґрунтується на приростах компонентів комплексного показника заломлення 

N = n - ik; 

5. Випробувати техніку МП на виявну та інформаційну здатність та 

достовірність Q-параметра стану поляризації випромінювання при реєстрації 

резонансних властивостей нанорозмірних об'єктів - металевих (Au), 

металодіелектричних та композитних плівок, виготовлених різним 

технологічними засобами, а також здійснити розробку методів аналізу та 

інтерпретації експериментально отриманих результатів; 

 6.Розробити фізико-технічне обґрунтування для створення сенсорів та 

сенсорних систем, функціонування яких базується на модуляційній 

поляриметрії орієнтованих на виявлення та дослідження особливостей 

поляризаційно-залежних ефектів в макро- та нанорозмірних матеріалах, 

нанокомпозитних та біоселективних об’єктах за результатами взаємодії 

поляризованого випромінювання з різноманітними речовинами (кристалами, 

аморфними речовинами, наноструктурованими матеріалами, рідинами, 

біологічними об’єктами).  

Методи дослідження. Стокс-аналіз методом модуляції поляризації 

випромінювання у варіантах пропускання прозорих зразків та внутрішнього 

відбивання від поверхні скляного напівциліндра; метод поляризаційної 

модуляції кутової спектроскопії та частотної спектроскопії поверхневого 

плазмонного резонансу; комп’ютерне моделювання пропускання та 

відбивання випромінювання в системі трьохшарових структур; спектральний 

аналіз кута ізотропного відбивання лінійно-поляризованого випромінювання. 
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Наукова значимість результатів досліджень, викладених у дисертації, 

полягає у тому, що: 

1. Запропоновано новий спосіб вирішення оберненої задачі 

нестаціонарної термопружності, який полягає у визначенні температурних 

функцій у речовині графічним інтегруванням просторово-часових 

експериментальних характеристик напружень від теплового потоку та 

отримати з просторово-часових залежностей екстремуму функції напружень 

відомостей про їх динаміку. 

2.Виявлено складну за формою і неоднозначною за змістом кінетику 

напружень у склі та запропоновано оригінальну методику її моделювання 

експонентними функціями, що дозволяє виконати розкладання напружень на 

компоненти, зумовлені радіаційним, кондуктивним та конвективним 

механізмами теплопередачі, а також визначити їхні характеристичні 

параметри, а саме амплітуду та час релаксації.  

3. В оптичних спектрах дихроїзму кристалу кремнію, в яких 

анізотропія зумовлена тестовою одновісною деформацією, вперше виявлено 

немонотонності, обумовлені участю фононів у міжзонних електронних 

переходах з енергіями квантів, як менше, так і більше енергії забороненої 

зони. Аналіз виявлених немонотонностей дозволив  визначити типи фононів 

та їхні частоти. 

4. Показано вперше, що спектри в модуляційно-поляризаційному  

представленні величин приростів показника заломлення Δn(w) та коефіцієнта 

поглинання Δk(w) є похідними відповідних оптичних функцій, у зв’язку з 

чим можуть бути віднесені до переліку функцій, які є об’єктами 

диференціальної спектроскопії. 

5. Вперше встановлена здатність приростів компонент комплексного 

показника заломлення Δn(w) та Δk(w) на відповідність співвідношенням 

Крамерса-Кроніга шляхом виконання подвійного інвертування (Δn(w) -› n(w)-

› k(w)  або Δk(w) -› k(w) -› n(w)). Показано, що координатні функції компонент 

Δn(w) і Δk(w) можуть бути використанні в  якості термодинамічних 
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параметрів, які відображають величину хімічного потенціалу речовини або 

його просторову неоднорідність.  

 6. Запропоновано та здійснено засобами модуляційної поляриметрії 

новий метод характеризації поверхневого плазмонного резонансу в 

металевих плівках спектрами параметра поляризаційної різниці квадратів 

коефіцієнтів відбивання для s- і  p- поляризованого випромінювання ΔR(ω)= 

Rs
2  -  Rp

2, який є реєстраційним результатом функціонування модуляційної 

поляриметрії.   

7. Вперше запропоновано та успішно випробувано теоретичну модель 

розрахунку поляризаційної різниці відбивання ΔR в плівках Аu, яка 

передбачає залежність оптичних властивостей плівки, що відображаються 

показником заломлення та коефіцієнтом поглинання, залежними від її 

товщини та яка дає узгодження з експериментальними даними в просторі 

від’ємних її значень. Розроблено методику визначення нерезонансної  

компоненти в спектрах поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання 

ΔR(ω), з урахуванням якої проведено їх апроксимацію функціями Гаусса.  

8. Вперше виявлено в характеристиках поляризаційної різниці 

коефіцієнтів відбивання ΔR(ω) для поверхневого плазмонного резонансу в 

плівках Аu d=50 нм три резонансні компоненти та запропоновано їхню 

інтерпретацію на основі хвилеводних мод на обох поверхнях металевої 

плівки. 

9. Для дослідження плазмових резонансних властивостей 

нанорозмірних плівок Au запропоновано використання нового параметру 

методики модуляційно-поляризаційної спектроскопії, а саме кута ізотропного 

відбивання,  величина якого визначається кутом, при якому поляризаційна 

різниця рівна нулю ΔR(ω) = Rs
2  -  Rp

2 = 0.  Показано, що причиною 

виникнення спектральних характеристик кута ізотропного відбивання є 

«аномальне» відбивання в нанорозмірних плівках Au.  

10. Виявлено «ізотропне» відбивання та з’ясована причина його 

еволюції, яка базується на поняттях класичного та топологічного розмірних 
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ефектів в нанорозмірних плівках з урахуванням відхилення форми кластерів 

від сферичної. Визначено резонансні довжини хвиль власних коливань 

електронів у суцільних плівках Au d = 10-50 нм та збудження локалізованого 

поверхневого плазмона на окремих наночастинках і міжкластерної взаємодії 

для ультратонких плівок d = 4,5÷10 нм. 

11. Вперше показано, що комплексне використання кутових та 

спектральних характеристик поляризаційної різниці відбивання та кута 

ізотропного відбивання дозволяє реєструвати та однозначно інтерпретувати 

різні типи резонансів – локалізований плазмонний, локалізований 

поверхневий плазмонний, поверхнево плазмон-поляритонний, а також 

резонансну частоту плазмових коливань електронів провідності для 

нанорозмірних плівок Au. 

12. Вперше виявлено, що кутові характеристики поляризаційної різниці 

відбивання ΔR(θ) композитних плівок у вигляді нанорозмірних кластерів 

золота в органічних полімерах типу каліксарен та полівінілкарбазол 

відображають кластерну структуру. Виявлено топологічний розмірний ефект 

в цих плівках, зміст якого полягає в залежності енергетичної ефективності 

збудження поверхневих плазмонів від азимута лінійно поляризованого 

випромінювання, форми та розміру нанокластерів. Встановлено, що в 

спектральних залежностях ΔR(ω) композитних плівок присутній локальний 

плазмовий резонанс, який збуджується s- та  p- поляризованим 

випромінюванням, а також поляритонний резонанс, викликаний s-

поляризованим випроміненням. Знак нахилу кутової залежності 

поляризаційної різниці ΔR() визначає домінування одного з двох станів 

поляризації збуджуючого випромінювання при генерації поверхневих  

електромагнітних мод 

 13. Вперше виявлено методом МП особливості поверхневого 

плазмонного резонансу і оптичних властивостей поруватих плівок золота та 

срібла, які відсутні в характеристиках суцільних плівок. Встановлено, що в 

поруватих плівках золота та срібла збудження поверхневих плазмон –
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поляритонів, а також локальних плазмонів здійснюється як p-, так і s 

поляризованим випромінюванням. Показана можливість отримання із 

результатів вимірювання поляризаційної різниці ΔR інформації про такі 

структурні властивості поруватих плівок золота та срібла, як товщина, 

величина поруватості, ступінь дисперсності наночастинок.   

 14. Встановлено із застосуванням методики МП, що форма кінетики 

вимірюваного сигналу приросту показника заломлення газів від тиску 

визначається швидкістю зміни тиску в певному діапазоні величин. Визначено 

коефіцієнти пропорційності показника заломлення газів трьох типів (He, N, 

CO2) від тиску при повільній його зміні, що дало можливість побудувати 

залежність показника заломлення n(P) від  значень вакууму. Виявлено, що 

величина приросту показника заломлення від тиску при швидкий його зміні 

пов’язана з радіусом молекул газів або з ефективним радіусом газових 

сумішей.  

15. При дослідженні зумовленої тепловим потоком оптичної 

анізотропії в кристалічному Si виявлено суперпозицію інтерференцій 

поляризованого випромінювання у дво- та багатопроменевому варіантах і 

показано  її інформативну здатність  щодо відомостей про величини напруги 

(діелектричні анізотропії) та визначити з підвищеною точністю деякі оптичні 

коефіцієнти. 

Практична значимість роботи полягає в розробленні фізико-

технічних засад модуляційної поляриметрії та створенні на їхній основі 

фізичних лабораторних та мобільних систем для реєстрації явищ подвійних 

променезаломлення та дихроїзму в речовинах у всіх агрегатних станах з 

рекордною виявною здатністю до величини анізотропії. Створене 

експериментальне підґрунтя та розроблена методологія інтерпретації 

результатів вимірювання, отриманих методом модуляційної Стокс-

поляриметрії, є компонентами технології діагностики матеріалів у практично 

всіх агрегатних станах щодо їх оптичних та електрофізичних  властивостей. 

Практична значимість розв’язання задач термопружності полягає у 
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врахуванні сукупності пов'язаних з нею обставин, що містяться у множині 

комбінацій механізмів теплопереносу, методів створення градієнтів 

температури, методів детектування кінетики і динаміки пружного стану і 

мають безпосереднє відношення до неосяжної безлічі використовуваних 

матеріалів та їхніх комбінацій. 

Зокрема, практичне значення результатів досліджень полягає в 

наступному: 

1. Розроблено методику визначення компонентного складу 

термонапружень у  прозорих матеріалах на прикладі скла, пов’язаних з 

радіаційним, кондуктивним та конвективним механізмами теплопередачі, яка 

дозволяє встановити параметри їхньої релаксації та є єдиним джерелом 

інформації про еволюцію парціальних величин теплопереносу у часі та 

просторі. 

2. Запропоновано новий метод вимірювання важливого 

теплотехнічного параметру – температуропровідності матеріалів реєстрацією 

часово-просторових залежностей екстремуму кінетики напружень. 

3. Встановлено, що технікою модуляційної поляриметрії реєструється 

еластооптична константа Cbr у якості параметру, який відображає величину 

хімічного потенціалу речовини. Показана можливість її використання у 

визначенні координатної функції залишкових напружень речовини у випадку 

її неоднорідності подвійним інтегруванням рівняння Пуассона.  

4. Запропоновано методику діагностики морфології, структури та 

оптичних властивостей нанорозмірних метало- та металодіелектричних 

матеріалів, що базується на реєстрації плазмонної резонансної взаємодії 

електромагнітного випромінювання та аналізі спектральних та кутових 

залежностей поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання та спектрів кута 

ізотропного відбивання.  

5. Запропоновано на підставі виявлених сенсорних властивостей 

плазмонного резонансу спосіб визначення радіусів молекул невідомих газів і 
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ефективних радіусів невідомих газових сумішей з аналізу залежностей 

приросту показника заломлення від тиску при швидкій його зміні.  

Дослідження, проведені при виконанні роботи, виконувалися в рамках 

планових комплексних тем Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова НАН України:  

 - «Розробка нових принципів, методів і засобів одержання, 

дослідження і характеризації напівпровідникових матеріалів і структур, 

створення елементної бази перспективної напівпровідникової техніки, в т.ч. 

на основі нових фізичних явищ» - тема ІІІ-10-09; 

 -  «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення і характеризації 

напівпровідникових матеріалів і функціональних структур сучасної 

електроніки» -тема ІІІ-41-12; 

 - «Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для 

опто-, мікро- і сенсорної електроніки»- тема III-10-2013; 

а також в рамках проектів «Державної цільової науково-технічної 

програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-

2017 роки»:   

- «Розроблення і створення високочутливих експресних біосенсорних 

систем» – проект 1.3.2-18; 

- «Розроблення і створення засобів реєстрації деформації в компонентах 

електронних приладів, непрозорих матеріалах та конструкціях» - проект 1.4.7-18. 

Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 37 публікаціях, 

зокрема в монографії [17] та 21 статті [18-39] у наукових журналах, у т.ч. 15 

статтях у зарубіжних рейтингових журналах, та в матеріалах українських та 

міжнародних конференцій [39-53]. Формулювання задач, постановка 

експериментів та обговорення результатів роботи були зроблені спільно з 

науковими співробітниками лабораторії модуляційно-поляризаційної 

спектроскопії (МПС) Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова 

НАН України. Основні експериментальні результати були отримані автором 

[18,19,21,23,26,28,36]. Співавтори публікацій брали участь в проведенні 



31 

 

розрахунків і обговоренні результатів експериментальних робіт. Наведені 

результати досліджень, отримані автором особисто та у співпраці з колегами 

по роботі, опубліковані в працях [17–53]. В роботах [26,29, 32, 38, 42, 46, 47, 

48] особистий внесок дисертанта полягає у з’ясуванні особливостей кінетики 

та динаміки термопружності, індукованої тепловим потоком у склі. В 

роботах [18, 23, 25, 34, 39, 41] проведено оптимізацію методики модуляції 

поляризації для дослідження особливостей поверхневого плазмонного 

резонансу в нанорозмірних суцільних та композитних плівках. Здійснено 

моделювання функціями Гаусса спектральних характеристик поверхневого 

плазмонного резонансу в  плівках Au [30, 31, 44, 45, 52], а також спектрів 

дихроїзму в одновісно стиснутому Si [37]. Досліджено класичний розмірний 

та топологічний ефекти в наноплівках Аu,Ag, SnО2 та нанокомпозитах Аu-

органіка, алмазоподібних плівках  [19, 20, 21, 22, 24, 27, 40, 49, 50, 53]. 

Запропоновано використання приростів компонент комплексного показника 

заломлення в представленні Крамерса–Кроніга для характеризації 

резонансних властивостей досліджуваних матеріалів [18,33,36]. Визначено 

можливості практичного застосування методів та результатів модуляційної 

поляриметрії для створення сенсорних систем [17, 28, 35, 42, 51, 53]. 

Апробація матеріалів дисертації: 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Поляризационная оптика  

2010». –Москва, Росія, 2-4 жовтня 2010. 

2. XII міжнародна науково-практична конференція «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ). – Одесса, Україна, 23 

– 28 травня 2010. 

3. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. -Ужгород, 

Україна, 09 – 15 жовтня 2011. 

4. 5-та міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка 

та мікросистемні технології» (СЕМСТ-5). - Одеса, Україна, 4-8 червня 2012. 
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5. XIV міжнародна конференція «Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем» (МКФТТПН - XIV). - Івано-Франківськ, Україна, 20 – 25 травня 

2013. 

6. Всеросійська інтернет – конференція з міжнародною участю  

«Нанотехнология в теории и практике». – Казань, Росія, 22 травня 2013. 

7. XIV міжнародна науково-практична конференція «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ). – Одесса, Україна, 27 

– 31 травня 2013. 

8. XXIII міжнародна конференція «Радиационная физика твердого тела». -

Севастополь, Україна. 8 – 13 липня 2013. 

9. ІX міжнародна конференція «Електроніка та прикладна фізика». -Київ, 

Україна, 23 – 26 жовтня 2013. 

10. International research and practice conference “Nanotechnology and 

nanomaterials” (NANO-2014).- Lviv,Ukraine, 23-30 august 2014. 

11. VІ Міжнародна науково-технічна конференція ”Сенсорна електроніка 

та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6).- Одеса, Україна,  29 вересня – 3 

жовтня 2014. 

12.  X international conference ”Electronics and applied physics”. - Kyiv, 

Ukraine,  22-25 October 2014. 

13. Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of 

Nanostructures and on Nanobiotechnology.– Kyiv, Ukraine, 21-25 September 

2015. 

14. International scientific meeting Nanomaterials for Security. NATO Science 

for Peace and Security Series. Odessa.  Ukraine, 30 August -3 September 2015. 

 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, восьми 

розділів, висновків, списку використаних джерел літератури (353 

найменування) та 1 додатку; містить 89 рисунків. Робота викладена на 292 

сторінках основного тексту. Обсяг, що займають анотація, зміст, список 

використаних джерел літератури і додатки – 48 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ МОДУЛЯЦІЙНОЇ СТОКС-

ПОЛЯРИМЕТРІЇ. 

  

1.1.Терміни та визначення. 

 Відліком поляриметрії, якій в 2015 р. виповнилося 200 років, можна 

вважати публікацію Девіда Брюстера про відкриття в прозорих матеріалах 

штучної анізотропії діелектричних властивостей, що виникає під дією одновісної 

деформації  [54]. Незважаючи на більш, ніж двохсотлітню історію науки про 

поляризацію випромінювання, необхідність у викладенні цього параграфу 

підтверджується як практикою спілкування з відзначеної теми, так і друкованими 

свідченнями. Зокрема, в [55] авторитетним в поляриметрії автором зазначається: 

«Ми, люди, не бачимо, коли світло поляризується, і це призводить нас до негідної 

помилки у цьому питанні. Навіть вчені, які повинні знати краще, часто 

припускають, що поляризоване світло - це неясна тема спеціалізованого 

інтересу лише досить обмежених та ізольованих галузей». Тому не дивно, що 

тривалий час визначення поляриметрії обмежувалось вимірюванням величини 

кута повороту площини поляризації світла при розповсюдженні його крізь 

оптично активні речовини. Таке визначення, незважаючи на його 

енциклопедичне походження, є застарілим та обмеженим через нездатність до 

адекватного опису анізотропії, яка властива практично всім реальним 

середовищам. Парадоксальним тут є те, що сприйняття людиною навколишнього 

матеріального світу відбувається в основному зоровою реєстрацією 

випромінювання, що розповсюджується пропусканням крізь оточуючі об'єкти чи 

відбиванням від них. Однак часткова поляризація випромінювання, що за різних 

причин супроводжує ці процеси, завжди має місце і свідчить про анізотропну 

властивість як джерела світла, так і об'єкта з яким світло взаємодіє.  

 Поляризоване випромінювання і анізотропія оптичних властивостей 

речовин взаємно співвідносяться в просторі і часі як причина і наслідок. В 

реальних умовах практично всім речовинам властива діелектрична 

анізотропія, що має або природне походження, або зумовлена дією зовнішніх 
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фізичних чи хіміко-біологічних факторів. Нездатність людського зору до 

сприйняття стану поляризації світла обмежує повноцінне пізнання реального 

світу. Але завдяки особливим фізичним приладам людина може спостерігати 

стан поляризації світла і використовувати його в практичних цілях. Тому той, 

хто має можливість реєструвати поляризоване світло, бачить навколишній 

світ в новій якості. У цьому світі предмети мають інший вигляд, а матеріали 

приймають не бачені властивості. Наприклад, прозорі тіла стають 

непрозорими в поляризованому світлі або навпаки. 

У зв'язку з цим матеріали, які перебувають під впливом зовнішніх 

полів (електричні, магнітні, температурні, деформаційні) стають об'єктами 

поляриметрії. Поляриметрія, як система фізичних основ та пристроїв для 

визначення станів поляризації до/після взаємодії електромагнітної хвилі з 

речовиною, є носієм високої інформаційної здатності. Щодо системи 

фізичних основ, то ними є декілька принципів, що базуються на вимірюванні 

параметрів еліптичності поляризованого випромінювання – еліпсометрії [11], 

компонентів матричного методу Джонса [56], компонентів матриць Мюллера 

[57] та  величин 4-х параметрів Стокса  S = [IQUV] [58, 59].   

 Кожен із цих принципів використовує множини комбінацій  величин, що 

характеризують в узагальненому вигляді еліптично поляризоване 

випромінювання. Відомості про об'єкт, з яким відбулася взаємодія 

електромагнітної хвилі розповсюдженням, відбиванням або розсіюванням, 

містяться у змінах параметрів стану поляризації. Надалі якість аналізу 

компонентного складу поляризації визначає інформаційну ефективність 

поляриметричних систем. Однак результати досліджень останнього десятиліття 

показують, що аналіз стану поляризації на основі її модуляції надає таким 

вимірювальним системам значного динамічного діапазону вимірюваних 

величин, а також неперевершеної виявної здатності до щонайменших змін 

діелектричних властивостей речовин, або до факторів, які їх обумовлюють. 

Існує величезна кількість принципів та методів, спрямованих на 

вимірювання напружень, зумовлених як внутрішніми причинами, так і за 
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рахунок зовнішніх зусиль.  Так, у роботах [60, 61] показана можливість 

використання раманівського розсіювання, в спектрах якого напруги 

проявляються в зміні частоти оптичних фононів. Потрібні результати можна 

одержати на основі поляризаційно-оптичного методу в ІЧ-області спектра 

[62], або на основі п’єзо-адсорбційного ефекту [63]. Цікавий підхід 

запропоновано у роботі [64], в якій рівень напруг визначають за величиною 

коефіцієнта оптичного заломлення. 

До цього ж класу можна віднести оптичні методи, засновані на зміні фази 

неполяризованого випромінювання під дією механічної напруги. З численних 

публікацій у цьому напрямі слід зазначити огляд [65] і монографію [66], в яких 

узагальнені роботи з трьох методів: метод муарових смуг, голографічна 

інтерферометрія і спекл-фотографія. Загальними особливостями цих методів є не 

тільки інтерференційні явища, але і способи їхньої реєстрації, засновані на 

використанні фотореєструючих матеріалів і розшифровці інтерференційних і 

дифракційних зображень. Їхня перевага у великій просторовій інформативності 

супроводжується неможливістю використання в реальному масштабі часу. 

Вимогам неруйнівного контролю напівпровідникових кристалів і 

структур найбільш повно відповідає оптико-поляризаційний метод, в основі 

якого використано явище штучного подвійного променезаломлення 

фотопружності. За його допомогою проводять поляризаційно-оптичні виміри в 

прозорих зразках з використанням полярископів. Незалежно від конструктивних 

особливостей і призначення полярископа основними його елементами є: 

джерело світла, поляризатор, що створює лінійно поляризований промінь світла, 

та аналізатор, обертанням якого навколо оптичної вісі досягається мета задачі - 

не пропускання випромінювання чи його реєстрація. Оптика полярископів, їхні 

види докладно описані в широко розповсюджених книгах з фотопружності  

(наприклад [67], [68]). При цьому конструкції полярископів, в основному, 

поділяються на два типи, що дозволяють здійснювати або якісний контроль 

розподілу напруг у кристалі по картині, що одержується на екрані плоского чи 

кругового полярископа, або локальне визначення величини напруги методом 
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Сенармона. Однак, у першому випадку відсутня інформація про величину і 

напрямок деформацій, а другий вимагає виконання декількох послідовних 

операцій у кожній точці виміру, що приводить до великих витрат часу. 

 

 1.2. Будова фотопружного модулятора поляризації та особливості його 

функціонування. 

Класична оптична схема для дослідження і контролю внутрішніх 

напружень  як у стандартних напівпровідникових пластинах, так і в 

використовуваних у техніці моделювання деталей та конструкцій, зображена 

на рисунку 1.1. Обов’язковими елементами такої установки, що зустрічається 

в багатьох роботах [69,70], є два розташовані навхрест поляризатори, між 

якими розміщено досліджуваний об’єкт. Реєстрація світла відбувається 

фотодетектором (матриця,  дискретний фотоприймач з електронним 

підсилювачем), а його джерелом є лазер або монохроматор у випадку 

спектральних досліджень. Принцип дії установки полягає у тому, що лінійно 

поляризоване світло у випадку розповсюдження його крізь ізотропну речовину 

відхиляється другим поляризатором і не досягає фотодетектора. Якщо на 

Рис.1.1. Оптична схема для спостереження ефекту Брюстера в сучасному 

зображенні. L, M – лазер, монохроматор; П, А – лінійні поляризатори 

(призми Глана), із яких - А у поєднанні з модулятором М є динамічний 

аналізатор стану поляризації випромінювання; S – зразок під дією сили 

стискання F.  
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зразок діє одновісна сила стискання, його оптична індикатриса приймає 

вигляд, зображений штриховим еліпсом на рис. 1.1. У свою чергу лінійно 

поляризоване випромінювання, що поширювалось крізь зразок, в загальному 

випадку стає еліптично поляризованим. Половина інтенсивності циркулярного 

стану та частина лінійного, що збігається з азимутом поляризатора, досягають 

фотодетектора і стають мірою анізотропії або фізичної дії. Це відбувається 

тому, що між ортогональними компонентами лінійно поляризованого 

випромінювання згідно з рівнянням φ=2d(nx – ny)/ набігає різниця фаз за 

рахунок різної величини показників заломлення  nx  вздовж та ny поперек 

оптичної вісі зразка. Коли розмір зразка d в напрямку розповсюдження світла 

та величина його анізотропії nx – ny в добутку дадуть величину φ=, стан 

поляризації світла приймає азимут, що відрізняється від вхідного стану кутом 

в 900. Наслідком цього є умова пропускання світла другим поляризатором та 

поява електричного сигналу на фотодетекторі. При відомій величині 

фотопружної константи Cbr стає можливим визначення величини  напруги 

згідно з співвідношенням φ= Cbr (x - y). Для досягнення підвищеної виявної 

здатності вимірювальних систем світло від джерела модулюється з певною 

частотою за інтенсивністю, а сигнал реєструється селективним підсилювачем. 

Однак виявна здатність методики за таким принципом суттєво 

обмежувалася появою у вимірювальній системі сигналу, пов’язаного не зі зміною 

стану поляризації, а з наявністю неполяризованої компоненти випромінювання. 

Позбутися цього обмеження можна використанням модуляції поляризації 

[17].Перші спроби її здійснення відбулися шляхом застосування  лінійного 

поляризатора, що обертається [70]. Цей метод ґрунтується на законі Малюса, 

згідно з яким  поляризатор, що обертається з певною частотою, гармонічно 

змінює у просторі азимут лінійно поляризованого випромінювання. Величина 

цієї зміни зумовлена перетворенням лінійної поляризації в циркулярну чи в 

лінійну з азимутом поля 900 відносно початкового стану. Методу властива висока 

чутливість та лінійний зв'язок величини двопроменезаломлення (при малих його 

величинах) із сигналом, що реєструється. Відзначається, що при невисоких 
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вимогах до якості поляризаторів існує можливість визначати в кожній точці 

одночасно компоненти напруг σx і σy та величини їхніх різниць. Однак оптична 

недосконалість кристалічних поляризаторів не відповідала вимогам 

поляриметричних досліджень. 

Проте цими роботами було започатковано сучасну модуляційну Стокс-

поляриметрію, що ґрунтується на двох фізичних обставинах. Перша із них 

полягає у проблемі позбавлення у зареєстрованому сигналі компоненти, 

пов’язаної з неполяризованим світлом, що практично завжди супроводжує 

дослідження поляризаційно залежних ефектів. Така процедура можлива 

виключно єдиним чином – модуляцією поляризації випромінювання та 

реєстрацією результату частотно селективним приладом, оскільки 

неполяризоване світло не піддається модуляційному впливу. Друга обставина 

міститься у аналітичній здатності поляризаційної модуляції. Так за її 

допомогою стає можливим розкладання еліптично в загальному випадку 

поляризованого випромінювання на складові – лінійну та циркулярну 

компоненти. Цим самим реалізується принцип вимірювання «від нуля» та 

досягається рекордна на світовому рівні чутливість реєстрації змін 

діелектричних властивостей, чи фізичних полів, що їх зумовлюють. 

Ефект штучного лінійного двопроменезаломлення (ефект Брюстера в 

зарубіжних публікаціях) зайняв місце в системі поляризаційних ефектів під 

назвою фотопружний ефект. У наступні майже 100 років було виявлено за 

аналогією з ефектом Брюстера низку ефектів штучної лінійної а потім і 

циркулярної  анізотропії, походження яких зумовлено дією фізичних полів - 

електричного, магнітного, температурного. Таким чином утворилася 

сукупність ефектів, що виникають в прозорих чи напівпрозорих речовинах, у 

яких анізотропія діелектричних властивостей є природного чи штучного 

походження. Цю сукупність за ознакою різного впливу середовища на 

лінійну чи циркулярну поляризацію хвилі є підстави розділити на такі дві 

групи: 
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- ефекти подвійного лінійного променезаломлення – різниця показників 

заломлення в напрямку ортогональних компонент поля лінійно 

поляризованої хвилі: ефект Максвелла – (1873-74 р.); ефект Керра – (1875 р.); 

ефект Поккельса – (1894 р.); ефект Коттона-Мутона (ефект Фохта) – (1907р.). 

До цього переліку не можна не додати ефект термофотопружності [71] – 

(1841 р.), який не іменується, але є чи найбільш поширеним у природі; 

- ефекти подвійного циркулярного променезаломлення – різниця 

показників заломлення між ортогональними  компонентами циркулярно 

поляризованої хвилі: ефект Фарадея – (1845 р.), оптична активність 

біологічних середовищ та енантіоморфних кристалів.  

Кожна  із цих груп на підставі різниці показників поглинання (явище 

дихроїзму) поділяється у свою чергу ще на дві підгрупи. Таким чином всі 

відомі поляризаційні ефекти були узагальнені за двома крайніми станами 

поляризації (лінійна та циркулярна), а також двома компонентами 

комплексного показника заломлення (ступеню прозорості середовища 

спостереження) та зведено в струнку та продуктивну систему (рис. 1.2) [72]. 

Її структуру у вигляді розгалуженої сітки показано на рис.1.2. В дійсності ця 

система може займати в загальному випадку трьохкоординатний простір 

завдяки поперечним зв’язкам  її елементів. 

Наприклад, ефекти лінійних та циркулярних подвійних 

променезаломлень та дихроїзмів можуть мати одночасно місце в деяких дає 

можливість конструювати та передбачати виникнення та пошук невідомих та 

не виявлених ефектів. комбінаціях. Продуктивність цієї системи 

беззаперечна не тільки у тому, що вона охоплює множину та розуміння 

співіснування виникнення та пошук невідомих та не виявлених ефектів. 

1.3. Елементи техніки модуляційної поляриметрії. 

Як уже зазначалося, поляризація електромагнітного випромінювання є його 

просторовою характеристикою, тому виражається сукупністю значень - 

компонентами векторів Максвелла-Джонса або Стокса. У зв’язку із цим 

модуляція поляризації відрізняється від модуляцій інших фізичних величин, 
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що оперують з одним параметром [2]. Тому зміна стану поляризації можлива 

здійсненням двовимірного впливу на хвилю.  

Як показує досвід, ця несуттєва на перший погляд обставина є 

ускладнюючою в усіх відношеннях. Так, математичний формалізм для опису 

процесу модуляції поляризації базується на використанні функцій Бесселя, а 

що стосується інтерпретації отриманих за допомогою поляризаційного 

методу результатів, то це завдання знаходиться в стані розв’язання. 

Незважаючи на це, поляризаційна модуляція останнім часом все більше 

звертає на себе увагу дослідників, головним чином завдяки тим досягненням, 

які отримані при її використанні [5]. 

Під поляризаційною модуляцією розуміють такий фізичний вплив на 

хвилю, наслідком якого залишається постійним у часі квадрат напруженості 

електричного поля хвилі (інтенсивність), загальна фаза та хвильовий вектор,  

а змінюється тільки її стан поляризації [73] . Така зміна може відбуватися 

двома варіантами: перетворенням кута еліптичності або кута орієнтації 

еліпса, який є проекцією на площину кінця вектора електричного поля 

поляризованої хвилі при її поширенні вздовж нормалі до поверхні. У першому 

випадку перетворення параметрів поляризації відбувається за рахунок фазового 

зсуву між ортогональними лінійними компонентами електричного поля хвилі, в 

другому - за рахунок зміни відносного фазового зсуву між ортогональними 

циркулярним компонентами, на які розкладається лінійно поляризована хвиля 

[8].  

Кожен з цих двох варіантів має фізичне втілення в тому чи іншому 

ефекті (ефект Фарадея, поздовжній і поперечний ефекти Покельса, 

фотопружний ефект і ін.), вибір яких визначається вимогами кожної 

конкретної задачі. Однак найбільш універсальним за характеристичними 

параметрами можна вважати модулятор поляризації [16] на основі 

фотопружного ефекту, суть якого полягає в тому, що ізотропні оптичні 

матеріали під впливом одновісних механічних напружень стають 

двопроменезаломлюючими. А це значить, що у хвилі, яка розповсюджується 
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крізь них, відбувається фазовий зсув між її ортогональними лінійними 

компонентами, розкладеними вздовж осей оптичної індикатриси. Вплив на 

хвилю такого модулятора необхідно розглянути докладніше. 

Для цього слід проаналізувати процес поляризаційної модуляції в 

окремих випадках (циркулярна та лінійна поляризація) і в загальному 

випадку (еліптична поляризація) та продемонструвати його можливості в 

здійсненні повного поляризаційного аналізу. Для цього розрахунком на 

основі матричної оптики покажемо, що при використанні оптичної схеми з 

модулятором поляризації існує можливість виміряти кожну з компонент 

вектора Стокса окремо, в тому числі і за умови часткового поглинання світла. 

Розглянемо оптичну схему, що складається з лінійного поляризатора, 

зразка і аналізатора, а також, крім вище перерахованих елементів, містить 

фотопружний модулятор поляризації. Причому, як показано в [74], 

модулятор, що розташований перед аналізатором, виконує разом з ним роль 

динамічного аналізатора стану поляризації.  

При поширенні світла крізь анізотропний зразок спостерігаються, як 

уже зазначалося, ефекти дихроїзму та двопроменезаломлення, пов'язані з 

анізотропіями показників поглинання та заломлення відповідно. Причому, в 

результаті двопроменезаломлення відбувається перетворення лінійної 

поляризації в еліптичну, а за наявності дихроїзму відбувається поворот 

площини поляризації зондуючого випромінювання, тобто зміна 

азимутального кута еліпса. У загальному випадку стан поляризації 

випромінювання при його поширенні в реальних середовищах зазнає 

складних змін. Визначення результатів цієї зміни є основним завданням 

поляриметрії. Для його вирішення у вигляді математичного формалізму 

використовують один з двох варіантів матричного аналізу. Скористаємося 

варіантом, що базується на застосуванні вектора Стокса і відповідних йому 

44 матрицях Мюллера, виходячи з тієї обставини, що його компоненти 

виражаються через безпосередньо вимірювані величини, а саме інтенсивності 
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світла. У цьому випадку зв'язок між компонентами вектора вхідного і 

вихідного випромінювань описується співвідношенням: 

Sвих=Мn Мn-1…М1Sвх     (1.1) 

де Мn, Мn-1,…М1 матриці Мюллера елементів схеми в порядку проходження 

через них випромінювання. Будемо розглядати перетворення поляризації 

випромінювання при його проходженні крізь динамічний аналізатор, що 

складається з модулятора і поляризатора. Скористаємося табличними 

значеннями матриць Мюллера для ідеального лінійного поляризатора і 

фазової пластинки в загальному вигляді [13]. Для лінійного поляризатора: 
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де С2=cos2, S2=sin2,  - кут орієнтації площини пропускання поляризатора 

або швидкої осі фазової пластинки (наприклад ОХ) щодо лабораторних 

координат, що визначаються оптичною віссю зразка, =cos, =sin,  -  

різниця фаз, що набігає при проходженні світла через фазову пластинку (в 

разі модулятора це величина, яка динамічно змінюється =0sin(t), де  

частота модулятора. У свою чергу значення 0, є фазовою затримкою, що 

приймає значення /2 або  в залежності від вимоги поставленої задачі та 

встановлюється напругою живлення кварцового резонатора, а  - власна 

частота модулятора. Врахуємо, що з усіх можливих азимутальних положень 

модулятора оптимальними (використаними у дослідах) є тільки два, а саме, 

коли він орієнтований під кутом =0о, або =/4 відносно лабораторних 
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координат. Також врахуємо, що в задачах, умови яких вимагають поєднання 

модулятора і встановленого за ним поляризатора, саме кут між площиною 

пропускання поляризатора і однією з осей фазової пластинки-модулятора має 

бути фіксованим при необхідному деколи обертанні модулятора і 

дорівнювати /4. Отже компоненти матриць С2 і S2 будуть мати фіксовані 

значення 0 або 1 в кожному конкретному випадку. 

Розглянемо спочатку окремі випадки, коли світло, яке виходить із 

зразка, є лінійно або циркулярно поляризованим, а потім загальний випадок 

еліптично поляризованого світла та покажемо, що за допомогою 

використання модулятора поляризації можна отримати сигнали пропорційні 

кожній з компонент вектора Стокса. 

При поширенні на модулятор циркулярно поляризованого світла з 

компонентами вектора Стокса S = {I 0 0 V},  (V = 1) його азимутальне 

положення може бути довільним, візьмемо =00. Тоді після проходження 

модулятора світло буде виражатися вектором: 
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Потім світло проходить крізь поляризатор, який розташований, як уже 

зазначалося, під кутом /4 щодо модулятора. В даному випадку візьмемо 

=450, тоді світло на виході із модулятора описується вектором Стокса 

наступного вигляду:  
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(1.5). 
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Рис.1.3. Розраховані відповідно до (1.6) інтенсивності Iвих циркулярно 

поляризованого у початковому стані випромінювання, що пройшло крізь 

модулятор і поляризатор протягом одного періоду модуляції при двох 

умовах глибини модуляції:0= та 0=/2, штрихова та суцільна відповідно. 

Пунктир – селекція сигналу детектора на частоті 2 при глибині модуляції 

0=/2. 
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Як добре відомо, перша компонента вектора Стокса визначає повну 

інтенсивність світлової хвилі, отже, розписавши  можна визначити 

інтенсивність падаючого на фотодетектор випромінювання у вигляді: 

                        Iвих = 0=/2 – (1/2)*[I0+Vsin(0sin(t))]                         (1.6). 

На рис. 1.3 показано, як в цьому випадку змінюється інтенсивність Iвих 

світла, що пройшло модулятор і поляризатор протягом одного періоду його 

роботи  в умовах чверть хвильової  0=/2 – (штрихова лінія) та півхвильової   

(суцільна) фазової пластинки-модулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рисунку видно, що вже при величині модулюючого аргументу 0=/2 контур 

характеристики вихідної інтенсивності помітно відрізняється від гармонічного 

закону, а при 0= внесок гармоніки на подвійній частоті 2 досягає  амплітуди 

сигналу на частоті модуляції . Про це свідчить рис. 1.3, на якому представлені 

перші три члена розкладання рівняння (1.6) в залежності від величини 

модульованого аргументу 0. З нього можна зробити висновок, що умовою для 

оптимальної реєстрації циркулярної компоненти випромінювання має бути 
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глибина модуляції0  1,57 рад. Однак при цьому має бути відповідна селекція 

реєстраційної техніки для відмежування сигналів від вищих гармонік. 

Тепер розглянемо випадок, коли із зразка виходить лінійно 

поляризоване випромінювання. За умови величини кута між азимутом поля 

хвилі і осями модулятора 45о лінійно поляризоване світло перетворюється 

також в лінійне, але азимутом поля хвилі, що на ±90о відрізняється від 

вхідного випромінювання. Матричний розрахунок з вектором Стокса 

вихідного стану випромінювання у вигляді S = {I 0 U 0} дає таку 

інтенсивність світла, що пройшло динамічний аналізатор: 

Iвих = (1/2)*[I0+Ucos(0sin(t))]                         (1.7). 

 

Рис. 1.4 демонструє зміну інтенсивності падаючого в цьому випадку на 

фотодетектор світла за один період роботи модулятора у двох варіантах: в чверть 

хвильовому режимі зрушення фаз модуляційної пластинки 0=/2 – штрихова 

лінія та у пів хвильовому режимі0= – суцільна.  Варто звернути вагу на те, що 

контур суцільної кривої має ознаки відхилення від гармонічної функції за 

рахунок появи компоненти на частоті 3згідно з властивостями функцій Бесселя. 

Отриманий результат має важливе практичне значення, яке полягає у тому, що за 

t, s 

I в
ы

х
 

Рис 1.4. Розраховані відповідно до (1.7) інтенсивності Iвих лінійно 

поляризованого в початковому стані світла, що пройшло модулятор і 

поляризатор, на протязі одного періоду модуляції в режимі глибини 

модуляції 0=/2 – штрихва та 0=– суцільна. 
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допомогою модуляції поляризації з виконанням зазначених умов за певної 

глибини  модуляції та відповідного азимутального налаштування поляризаційних 

елементів стає можливим розкласти еліптично поляризовану хвилю на дві 

складові. Одна з них реєструється на частоті модуляції  – циркулярна, а друга 

на подвійній частоті 2 – лінійна. 

Аналогічні результати можна отримати шляхом  послідовної фіксації 

станів поляризації випромінювання на протязі одного періоду модуляції в 

певні характерні моменти функціонування модулятора, який у сукупності з 

лінійним поляризатором виконує роль компонентного аналізатора. Для цього 

необхідно розглянути  його конструкцію та властивості. 

 1.4. Конструкція та функціонування фотопружного модулятора 

поляризації. 

 Модулятор поляризації на основі фотопружного ефекту є найбільш 

адекватним варіантом оптичного пристрою щодо визначення процесу модуляції 

поляризації, яке полягає у такій дії на електромагнітну хвилю, що залишає 

незмінними всі її параметри крім різниці фаз ортогональних компонент.   

Фізичний варіант реалізації цього принципу у вигляді фазової 

пластинки є найбільш досконалою конструкцією, яка була вперше 

застосована в методі модуляційної еліпсометрії [16]  (рис. 1.6).  

Рис. 1.6. Зовнішній вигляд фотопружного модулятора поляризації: 1 

- резонатор із кристалічного кварцу; 2 - активний елемент – фазова 

пластинка із кварцового скла. 
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z y 
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1 2 
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Модулятор має мінімальну кількість з'єднань і складається з двох 

пластинок. Перша з них виготовлена із кристалічного кварцу Х-зрізу, і є 

електромеханічним резонатором, причому основним типом коливань є 

поперечна мода. Розмір резонатора в напрямку коливань дорівнює половині 

довжини акустичної хвилі в цій області на резонансній частоті. Цей розмір 

пов'язаний з відстанню між електродами, який визначає частоту власних 

коливань. До резонатору на акустичному контакті приєднана оптично 

ізотропна пластинка, в якій під дією одноосної деформації стиснення-

розтягнення змінюється з частотою кварцового резонатора величина фазової 

затримки. Ця пластинка виготовляється з ізотропного матеріалу, який 

прозорий у заданому діапазоні довжин хвиль. При виборі матеріалу 

необхідно керуватися ще декількома вимогами. Кожен оптичний матеріал 

має свою власну  константу фотоупружнсті Сbr, яка визначає величину 

механічної напруги, необхідної для отримання відповідного зрушення фаз на 

заданій довжині хвилі світла. Залежність, що характеризує фазову різницю 

між ортогональними компонентами, має вигляд: 

                                         
dσ

br
С

λ

2π
δ                          (1.8) 

де  - напруга в пластині,  - довжина хвиль випромінювання в речовині, d - 

розмір пластини у напрямку розповсюдження світла, Сbr - константа 

фотопружності. Для більшості матеріалів величина Сbr зменшується з зростанням 

, за умови, що власні смуги поглинання цих середовищ розташовані в області 

спектру з довжиною хвилі, меншою ніж . Отже, матеріал, вибраний для 

виготовлення активного елемента модулятора повинен мати як можна більші 

значення показника заломлення та фотопружної константи Сbr (С  *, де   - 

тензор діелектричної проникності,  тензор деформації). Необхідно також 

звернути увагу на такі властивості матеріалу, як оптична однорідність, хімічна 

стійкість, механічна міцність та ряд інших. Перерахованим умовам, які є 

суперечливі і частково сумісні в одному матеріалі, найбільш повно задовольняє 

плавлений кварц. Вирішальним аргументом в даному випадку є те, що оптична 
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прозорість цього матеріалу добре узгоджується зі спектральним діапазоном 

фундаментального поглинання в таких напівпровідниках, як германій, кремній, 

арсенід галію. Розміри поперечного перетину фазових пластинок, виходячи з 

умов приєднання, такі ж, як і у резонатора. А її довжина повинна бути рівною 

половині довжини хвилі звуку на частоті резонансу, швидкість якої в плавленому 

кварці є ізотропною. Власні частоти резонатора та фазових пластинок мають 

бути рівні одна одній, однак на практиці вони відрізняються через помилки 

визначення швидкості звуку в речовинах, з яких виготовлені пластинки, та через 

неточності виготовлення елементів. Клей, яким з'єднуються  половинки 

модулятора, мало впливає на добротність резонансної системи, оскільки на межу 

між ними припадає вузол стоячої хвилі деформації. 

Функціонування описаного модулятора здійснюється наступним 

чином. До пластини кристалічного кварцу прикладається змінна електрична 

напруга, що збуджує в ній резонансні коливання. Внаслідок 

п'єзоелектричного ефекту в пластині виникає стояча хвиля стискання-

розтягування, яка створює в динамічній фазовій пластині пружну одновісну 

знакозмінну деформацію. Відповідно до знакозмінної деформації в пластинці 

створюється еліптична індикатриса оптичних властивостей, головні осі якої 

збігаються з осями пластинки, і протягом одного періоду змінюються 

місцями. При одновісній деформації просторове зміщення від будь-якої 

точки активного елементу вздовж осі Х визначається виразом: 

                            t)sin(ω)
λ

 x2π
(sin  σσ

p

0                                       (1.9) 

де 0 - початкове зміщення будь-якої точки координат х, р - довжина 

акустичної хвилі в плавленому кварці,  - частота його поздовжніх коливань. 

Відповідна механічна напруга є пропорційною 
х

σ




, тобто )

λ

 x2π
( cos

p

 і таким 

чином, має максимальну значення в центрі пластини (х = 0).  Так як величина 

двопроменезаломлення пропорційна напрузі (деформації), то вона 
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Рис. 1.7. Ілюстрація складання векторів двох гармонічних та 

когерентних хвиль, що розрізняються за фазою 0=/2 (а), і 

утворення однієї циркулярно-поляризованої хвилі (б). 

Ey 

Ex z 

а) 

z 

Ey 

Ex 

б) 

змінюється в часі, як sin(t). Величина змінного подвійного 

променезаломлення, в свою чергу, задає величину фазової затримки , 

відповідно до виразу (1.9). 

При функціонуванні модулятора величину затримки можна описати 

виразом  = 0 sin(t), де - власна частота модулятора, 0 - затримка, 

встановлена величиною напруги електричного живлення кварцового резонатора 

(відповідає четверті або половині довжини хвилі). Таким чином, в момент часу 

2

1)T(n
t


 , (де n = 0,1,2, ..., Т - період модуляції) модулятор стає четверть- або 

півхвильовою фазовою пластиною залежно від заданої величини 0. Наприклад, 

припустимо, що на модулятор падає лінійно поляризоване світло під кутом 45o 

відносно його осі, як показано на рис. 1.6, а модулятор живиться напругою, що 

відповідає умові четверть хвильової пластинки. Тоді, у вказані моменти часу, при 

виході з модулятора різниця фаз між двома лінійними ортогональними 

компонентами Ex і Ey, на які розкладається падаюче випромінювання, буде 

рівною /2 (рис.1.7 а)), а сума цих компонент дасть циркулярну поляризацію ( 

рис.1.7б)). Потрібно відзначити, що перетворення лінійної поляризації 

відбудеться при умові, якщо її азимут становитиме кут до осей пластинки 

активного елемента 45о.  
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В протилежному випадку площина поляризації співпадатиме з однією з 

осей індикатриси оптичних властивостей, що означає відсутність модуляції 

поляризації. 

На рис. 1.8 схематично проілюстровано основні фази роботи 

фотопружного модулятора. На ній показано залежність від часу механічної 

напруги в центрі фазової пластини при двох значеннях σmах, які співпадають з 

діаграмами зміни часу стану поляризації вихідного випромінювання. 

 

Рис. 1.8. Залежність від часу величини механічної напруги і 

станів поляризації світла, що пройшло модулятор при двох 

значеннях mах: а) mах/4; б) mах/2, та при різних 

початкових станах поляризації випромінювання: в), г) 

циркулярна; д), е) лінійна.   
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Розглянемо детально кожен рисунок. Як видно, рис. 1.8(а), 1.8(в) і 1.8(д) 

відносяться до такого режиму роботи модулятора, коли максимальна напруга в 

центрі активного елементу модулятора max відповідає умові чвертьхвильової 

фазової пластинки. Його зміна в часі протягом одного періоду зображена на рис. 

1.8(а). Залежно від початкового стану поляризації випромінювання можливі два 

випадки. Якщо світло циркулярно поляризоване, то в моменти періоду, коли  = 

max, циркулярна поляризація перетвориться в лінійну (рис. 1.8(в)), причому, у 

зв'язку з тим, що деформація пластинки в ці моменти часу має протилежні знаки, 

азимути лінійних поляризацій взаємно перпендикулярні. 

У моменти періоду, коли  = 0, поляризація випромінювання не 

змінюється, і воно залишається поляризованим циркулярно. У проміжні моменти 

часу світло, що виходить з модулятора буде еліптично поляризованим, зі 

змінною в залежності від значення механічної напруги величиною еліптичності. 

Такі ж міркування справедливі для ситуації, коли світло у початковому 

стані лінійно поляризоване. Як вже зазначалося для перетворення лінійно 

поляризованої хвилі, площина її поляризації повинна складати з осями 

модулятора кут ±45о, який є оптимальним   з точки зору максимального сигналу 

певної частоти. У цьому випадку стан поляризації протягом періоду двічі 

змінюється від лінійного через еліптичну до циркулярного і назад (рис. 1.8(д)). 

Причому циркулярні поляризації будуть ортогональними, напрямок обертання 

електричного вектора буде залежати від знаку деформації модулятора. 

Таким же чином проводиться розгляд рис. 1.8(б), 1.8(г) і 1.8(е), які 

ілюструють роботу модулятора в півхвильовому режимі. На рис. 1.8(б) показано 

зміна у часі протягом періоду величини механічної напруги, коли її максимальне 

значення відповідає умові півхвильової фазової пластинки. Якщо на модулятор 

падає циркулярно поляризоване випромінювання (нехай кінець електричного 

вектора обертається за годинниковою стрілкою), то в моменти часу, коли  = 

max права циркулярна поляризація перетвориться в ліву циркулярну 

поляризацію (рис. 1.8(г)). Це перетворення відбувається наступним чином: права 
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циркулярна поляризація стає спочатку через праву еліптичну поляризацію 

лінійною, а потім лінійна перетворюється через ліву еліптичну поляризацію в 

ліву циркулярну. Перетворення циркулярно поляризованої хвилі в ортогональну 

та назад відбувається двічі за період. Причому, знак механічної напруги впливає 

тільки на поляризацію хвилі в проміжних станах, а точніше на азимут еліптичної 

та лінійної поляризації. Коли на модулятор падає лінійно поляризоване світло 

(рис. 1.8(е)), маємо схожу ситуацію. Лінійна поляризація через еліптичну стає 

циркулярною, а потім знову через еліптичну, але вже з азимутом 

перпендикулярним площині поляризації початкової хвилі, в ортогональну 

лінійну. Як і в попередньому випадку, перетворення лінійно поляризованої хвилі 

в ортогональну та назад відбувається двічі за період. 

Наявність після модулятора лінійного поляризатора з азимутом площини 

пропускання ±450 призведе до того, що зміна інтенсивності на фотодетекторі 

буде аналогічною рис. 1.4 та рис.1.5. Наприклад, зміна стану поляризації 

показана на рис. 1.8(в). У моменти часу, коли  = 0, через поляризатор пройде 

половина інтенсивності циркулярної поляризації, тоді як при  = max вона буде 

максимальна або дорівнюватиме нулю при  = -max (штрихова лінія рис. 1.3). 

Тепер, використовуючи матричну оптику, перейдемо до розгляду 

загального випадку - із зразка виходить еліптично поляризоване світло з 

вектором Стокса: S = {I Q U V}. У даній ситуації азимутальне положення 

динамічного аналізатора має дуже велике значення. Якщо для модулятора =00, а 

для поляризатора відповідно =450, то в результаті добутку матриць 

поляризатора (1.2) та модулятора (1.3) на вектор Стокса отримуємо: 

 Iвих = (1/2)*[I0+Ucos(0sin(t))+Vsin(0sin(t))]               (1.10). 

Як видно з виразу (1.8), в описаному випадку Q компонента вектора 

Стокса, що збігається з однією з осей модулятора, не модулюється та не дає 

внеску у сигнал. Очевидно, що для того щоб зареєструвати Q компоненту 

необхідно динамічний аналізатор повернути на кут =450. Тоді при ідентично 

поляризованому світлі що вийшов з зразка, S = {I Q U V}: 
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Iвих = (1/2)*[I0+Qcos(0sin(t))+Vsin(0sin(t))]                              (1.11). 

У цьому випадку U компонента вектора Стокса збігається з віссю 

модулятора, тому вирази (1.8) та (1.9) відрізняються лише заміною 

компоненти U на Q у другому доданку. 

В усіх розглянутих випадках взаємне розташування фотопружного 

модулятора та поляризатора спеціально підбиралися таким чином, щоб в 

виразах для випромінювання, що падає на фотодетектор виходила сума. Зі 

значень матриць Мюллера очевидно, що при повороті поляризатора на 900 

замість суми вийде різниця, однак це не вплине на величину інтенсивності, 

яка завжди є додатного знаку, зміниться лише знак фази сигналу 

фотодетектору на протилежний. 

Викладене вище дозволяє зробити декілька висновків. Перш за все, в 

загальному випадку еліптично поляризованого світла легко за допомогою 

методів модуляційної поляриметрії можна розділити сигнали, що залежать 

від величин кожної з компонент вектора Стокса. Так сигнал, який 

визначається циркулярною компонентою V, реєструється на частоті 

резонатора, а той, що залежить від лінійної - на подвоєній. Сигнали ж 

лінійних компонент Q і U розділяються азимутальним положенням 

модулятора. Та з лінійних компонент, площина поляризації якої збігається з 

будь-якою віссю модулятора, є власною поляризацією і не перетворюється 

модулятором, отже, не дає внеску до змінного сигналу. 

Крім того, при реєстрації інтенсивності циркулярно поляризованого 

світла робота модулятора в півхвильовому режимі невигідна. В цьому 

випадку в результаті перевищення глибини модуляції виникає сигнал, що 

містить вищі гармоніки. При цьому в інтенсивності світла, описуваної 

виразом (1.6), цей сигнал є компонентою, що спотворює гармонійну (з 

частотою ) залежність (рис. 1.3, штрихована лінія). А ось при реєстрації 

лінійно поляризованого випромінювання потрібен півхвильовий режим 

роботи модулятора, бо, як видно з рис. 1.3, в цьому випадку корисний сигнал 

збільшується. Експериментальні випробування модулятора поляризації 
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підтвердили кількісно та якісно результати розрахунку. При цьому була 

оцінена виявна здатність вимірювальної установки по відношенню до 

величини анізотропії, що виражається в одиницях відносного значення 

показника заломлення та дорівнює Δn/n = 10-8. Фізичною ілюстрацією такої 

величини може бути те, що деформація кристалу від власної ваги в 

гравітаційному полі Землі стає доступною для вимірювань за допомогою 

стандартної апаратури. У цьому факті немає перебільшення, бо він є 

результатом того, що кожна компонента вектора Стокса вимірюється окремо. 

Цією обставиною представлений принцип вимірювання параметрів Стокса 

відрізняється від викладеного у [75], в якому проводиться практично 

одночасне вимірювання всіх трьох компонент вектора Стокса. Але втрата 

переваги одночасності компенсується глибокою чутливістю пристроїв на 

основі модуляційної поляриметрії до малих значень параметрів анізотропії.  

Це створює фізико-технічні основи для розроблення унікальних пристроїв 

діагностики напівпровідникових кристалів і структур [17. Поєднання в них 

великого діапазону зміни сигналу та високої просторової роздільної 

здатності (близько 5 мкм) зробило їх перспективними для дослідження або 

ступеня однорідності, або наслідків технологічних процесів при виробництві 

приладів напівпровідникової та оптоелектроніки. 

 1.5. Попередні дослідження нестаціонарного термофотопружного ефекту 

за допомогою поляризаційної модуляції випромінювання. 

 Термопружний ефект, так само як і фотопружний, має небезпідставно 

неоднозначну інтерпретацію. Так історично сталося, що термоеластичний (в 

іноземній термінології) ефект спочатку був виявлений Вебером у 1830 р. [81] 

при застосуванні розтягувальної деформації дротів, в результаті чого 

відбувалось їхнє розігрівання. Згодом це явище було пояснене тим, що згідно з 

основами термодинаміки деформування пружного тіла супроводжується 

підвищенням його температури. Неминучий тепловий потік, що виникає при 

цьому, обумовлює термопружне розсіювання енергії і, як наслідок, збільшення 
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ентропії термодинамічної системи. Тому цю відносно нову техніку 

експериментальної механіки пружного тіла, яка ґрунтується на зміні його 

температури під дією деформації, прийнято називати зв’язаною 

термопружністю [82]. Є ще невелика галузь термопружності, що проявляється у 

генерації електромагнітним випромінюванням електромагнітно-акустичних 

теплових хвиль в металах [83]. Проте обидва ці розділи займають незначну 

частку в неосяжній кількості публікацій  на тему термопружності в широкому її 

розумінні. Мається на увазі, що реальні речовини знаходяться в станах пружної 

деформації обумовлених внутрішніми напруженнями, зумовленими 

неоднорідними в них градієнтами температури чи складу [84]. Для 

розмежування наслідків цих двох причин використовують інший варіант під 

назвою заморожена термопружність, хоча їх об’єднує формула Пуассона 

div(grad ) (тут  - потенціал,  - механічна напруга). 

 Тому в реальних умовах явище термопружності властиве всім пружним 

речовинам, а для їх вивчення та моделювання використовують множину способів 

створення напружень від слабких до сильних, від ультра швидких до усталених. 

Є ще дві множини обставин, що теж пов’язані з кількістю методів реєстрації 

напружень та кількістю об’єктів у вигляді матеріалів та їх комбінацій.  Методика 

МП свого часу [85] продемонструвала плідну та виявну щодо величини 

анізотропії здатність до дослідження поляризаційно залежних електрофізичних 

явищ. З урахуванням цього є підстави вважати, що застосування методики МП у 

вирішенні проблем матеріалознавства та при її випробуванні на реєстраційну 

здатність щодо кінетики та динаміки механічних напружень може стане плідним. 

Для цього було використано [17,26,29,32,38] за основу 

експериментальну установку згідно з рис.1.1, у якій гелієво-неоновий лазер 

був джерелом зондуючого випромінювання з довжиною хвилі  = 0,632 мкм 

та потужністю 5 мВт. Зразок із кварцового скла у формі паралелепіпеда 

розмірами xzy  223 (см3), опромінювався в ближньому полі чорного 

тіла з температурою 40о С. Опромінення здійснювалось в напрямку 

квадратної y-поверхні зразка імпульсом протягом ∆t = 1 сек потужністю 1 Вт. 
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Вимірювалась величина циркулярно поляризованого випромінювання 

системою фотодетектор - селективний підсилювач, особливості якої слід 

конкретизувати. Справа у тому, що в експерименті використано дві дії – 

збудження анізотропії та її реєстрація,  а це означає, що коректність їхнього 

використання можлива лише за певних умов. Для їх визначення слід 

встановити ієрархію таких характеристичних параметрів, як часи релаксації 

процесів, що задіяні в експерименті. Такими процесами є:  

 - частота модулятора поляризації мп=5*105 Гц та величина його 

добротності ∆мп,= 2*102 Гц, що в оберненому вигляді визначає величину 

часу встановлення стану поляризації модулятора мп =1/∆мп=5*10-2сек;  

 - ширина полоси пропускання селективного підсилювача разом з постійною 

інтегрування синхронно-фазового детектора становлять дет = 1*10-1сек; 

 - час вибірки аналого-цифрового перетворювача встановлюється 

оператором за об’єктивними обставинами – 10 вимірів/1 сек. У даному 

випадку час імпульсу ∆t опромінення перевершує інші ∆t  >дет>мп, із чого 

можна зробити висновок про те, що швидкодія системи реєстрації стану 

поляризації спроможна на адекватне відображення процесів розповсюдження 

Рис. 1.9. Залежність від часу величини сигналу фотодетектора, що 

відображає величину циркулярної  V-компоненти у зондуючому 

випромінюванні, поширеного крізь зразок послідовно в окремих точках 

його координат в напрямку потоку тепла. 
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тепла та зумовлене ним виникнення відповідного термонапруження. 

Мірою цього напруження в методі МП є величина циркулярно 

поляризованої компоненти випромінювання  IV = ExEysin(), що виникла за 

рахунок часткового перетворення лінійно поляризованої хвилі в еліптичну. 

Тут  - різниця фаз між ортогональними лінійними компонентами, яка в 

свою чергу, описується співвідношенням 

                           = 2π*(d/λ)*(n),            (1.12) 

де d - товщина зразка в напрямку поширення випромінювання, n = nх - nу. 

Оскільки довжина хвилі зондуючого випромінювання - λ і товщина 

зразка в напрямку його поширення - d відомі, то інтенсивність IV відповідає 

величині і знаку оптичної анізотропії n. За умови 1, що має місце в цих 

вимірах, і невеликих деформаціях в межах впевненої лінійності закону Гука, 

величина оптичної анізотропії є мірою механічної напруги / = Cbr. 

Фізичний зміст константи Брюстера Cbr відображає оптико-механічні 

властивості речовин кількістю радіан на одиницю механічного напруження і 

характеризує за аналогією з константою Пуассона k пружність речовини та її 

здатність до оптичної анізотропії. Результати вимірювання за описаною 

методикою показано на рис.1.9 і згідно зі співвідношенням  = Cbr*  

визначають величину механічного напруження за значенням інтенсивності 

циркулярно поляризованого випромінювання.  

Безсистемний характер залежностей з першого погляду зумовлений 

здатністю другої похідної до відображення найменших немонотонностей 

координатної функції температури, яким є рівняння Пуассона. Тому 

перебудувавши криві рис.1.9 із часової залежності в координатні отримуємо 

сімейство системних характеристик (рис.1.10), параметром яких є час, а 

інтерпретація їх стає можливою за двома ознаками. 
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Як слідує із загального вигляду, всім характеристикам властиві два 

екстремуми і подвійні перетини осі абсцис. Причому один із екстремумів 

змінний за амплітудою у часі, але незмінний відносно просторового 

розташування. У такому випадку логічно пов’язувати його походження з 

протяжністю опромінення, що незмінно обмежувалася часом в 1 секунду. Є 

ще один аргумент, який може свідчити про такий висновок. Він відноситься 

Рис. 1.11. Залежність координат додатних (з точки зору 

математики) екстремумів із рис. 1.10 від часу, апроксимована 

штриховою прямою. 
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Рис. 1.10. Просторові залежності величини механічного 

напруження в певні моменти часу після дії імпульсу теплового 

опромінення протяжністю 1 сек. 
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до обох екстремумів і полягає у тому, що згідно з рівнянням Пуассона, 

наявність екстремуму вказує на координату точки, що відображає величину 

та знак максимальної кривизни певної координатної функції температури. 

Тому система екстремумів, розташованих у приповерхневому шарі зразка в 

межах 1 мм характеризує не стільки речовину зразка, як параметри джерела 

теплового випромінювання. 

Інша справа з другою групою координат екстремумів, значення яких 

залежать від часу. 

 Якщо їх зміщення, причому монотонне, пов’язати з кривизною 

температури, то можна зробити висновок про здатність такого підходу до 

характеризації руху теплового фронту. У такому випадку характеристика, 

побудована згідно з даними рис. 1.10, показана на рис. 1.11.  

Як видно, вона своїм коефіцієнтом нахилу характеризує швидкість 

теплового потоку. В такому разі цей параметр може мати практичне 

застосування, якщо його пов’язати відповідним чином з величиною 

температуропровідності. 

 Нульова точка такого графіку не має змісту, проте екстраполяція 

експериментальних даних логічно починається із нуля. Не виключно, що 

такому стану можуть не сприяти внутрішні залишкові  напруження довільних 

величин та знаків, без яких практично не обходиться всяка речовина.   

Підсумовуючи як розділ, так і останню його частину необхідно 

відзначити різницю в здавалося б в таких спільних термінах, як фотопружність та 

фотоакустика. В обох випадках наукові напрями базуються на використанні 

світла та пружності середовища, в якому воно розповсюджується. Проте у 

випадку фотопружності випромінювання стає носієм інформації пружного стану 

речовини та відображає його параметри (величину, напрямок та орієнтацію 

деформації тощо) у своєму стані поляризації. Щодо явища фотоакустики, то воно 

полягає в генерації  звукових (акустичних) хвиль в середовищах під дією 

оптичного випромінювання. Якщо інтенсивність оптичного випромінювання 

модулювати, то в опроміненому середовищі при достатньому коефіцієнті 
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поглинання виникають температурні хвилі. Викликаний ними нестаціонарний 

нагрів середовища призводить до зміни її щільності і поширенню акустичних 

хвиль в просторі, що оточує область поглинання світла. Тому у цьому випадку 

роль світла полягає у генерації цієї самої пружності короткочасною та 

інтенсивною дією на досліджуваний об’єкт. Саме така величина параметру 

випромінювання, як його потужність Р=Дж/сек є тією межею, яка роз’єднує ці 

два напрямки. У фотоакустиці цей параметр у різній степені використовуються в 

експериментальній фізиці та споріднених галузях, але величина його має бути 

достатньою для виникнення та реєстрації звуку, генерованого взаємодією 

випромінювання з досліджуваним об’єктом.  

Другим фактором, що їх розмежовує, є непорівнянна поширеність у 

кількості публікацій. Так, завдяки більш протяжному часовому відліку існування 

фотопружності бібліографія цього явища збагатилася десятками монографій та 

тисячами публікацій. Для прикладу тільки одна із недавніх конференцій [1] 

нараховує понад дві сотні доповідей, а монографія [86] містить понад дві тисячі 

посилань. Пізнавальною межею між фотопружністю та фотоакустикою є огляд з 

термоакустопружності [87], що сприятиме застосуванню техніки МП. До цього 

варто додати підсумковий тематичний з фотоакустики недавній огляд [88], а 

також роботу [92] про конструктивну роль фотоакустики в розвитку сучасних 

метаматеріалів. 
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РОЗДІЛ 2. МОДУЛЯЦІЙНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ФАЗОВОЇ ТА 

АМПЛІТУДНОЇ АНІЗОТРОПІЇ, ІНДУКОВАНОЇ НЕОДНОРІДНИМ 

ГРАДІЄНТОМ ПОТЕНЦІАЛУ. 

  

 2.1. Експериментальна модель фотопружності у відбиванні на прикладі 

деформованого  кристалу Si. 

Як відомо, в теорії термопружності розглядається рівновага пружного 

твердого тіла як термодинамічної системи, взаємодія якої з навколишнім 

середовищем проявляється лише в механічній роботі зовнішніх сил і в 

теплообміні [91]. У цій теорії тіло, як і в класичній теорії пружності [92], 

вважається ідеально пружним, початково однорідним, ізотропним і зазнає 

малі переміщення щодо деякого початкового стану. 

Сучасна фізика теорії термопружності твердого тіла, яка базується на 

методі кінцевих елементів [93], дозволяє визначити напружено-деформований 

стан і поведінку температурного поля в елементах конструкцій складної 

геометричної форми [66]. Однак, чисельні методи часто приводять до неточних 

результатів із-за неадекватного формалізму у відображенні граничних умов. 

Безсумнівну користь в цьому може надати використання експериментальної 

інформації, яка відображає реальні умови об’єкту, що деформується. Тому 

особливо перспективними методами виявляються підходи, що ґрунтуються на 

поєднанні можливостей експериментальних і чисельних методів, в яких данні 

експерименту використовуються для формування граничних умов, а чисельний 

розрахунок – для детального аналізу напружень і деформацій у всьому об’ємі 

тіла, що досліджується.  

 Особливої уваги у такому підході набувають методи, що реєструють ту 

чи інші  функції в лінійному наближенні відносно конкретного аргументу. 

Мається на увазі, що діапазон зміни аргументу настільки малий, що не 

призводить до зміни фундаментальних констант, але достатній для достовірної 

реєстрації закономірностей, що досліджуються. Відносно термопружності ця 

умова виражається у тому, що діапазон зміни у координатному просторі складу 
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речовини (температури, потенціалу, деформації тощо) настільки малий, що такі 

параметри речовин, як теплопровідність, модуль Юнга, еластооптична 

константа та діелектрична проникність залишаються незалежними від зміни  

того чи іншого аргументу. Саме таким методом, як зазначено в розділі 1, є 

техніка модуляційної поляриметрії, інформаційна здатність якого 

продемонстрована на виявленні надмалих значень анізотропії у прозорих для 

зондувального випромінювання матеріалів.  

Однак у більшості випадків існує необхідність виявлення напружень у 

непрозорих зразках, де на відміну від варіанту «на пропускання» ця задача 

може бути вирішена реєстрацією стану поляризації випромінювання у 

відбиванні. Для цього слід врахувати кілька обставин, що суттєво розрізняють 

ці два варіанти. Перша із них полягає у нелінійній залежності різниці фаз між 

ортогональними компонентами хвилі згідно з рівнянням (2.1) [8]: 

 

 у якому на відміну від (1.8) відсутній у явному вигляді параметр товщини 

зразка. Друга обставина пов’язана з аксіальною асиметрією фотопружного 

ефекту. Її суть полягає у тому, що фаза, яка набігає при поширенні хвилі в 

прямому напрямі, додається до фази, набутої при поширенні у відбитому 

випромінюванні. А третя стосується комплексного характеру фази, у якій 

коефіцієнт поглинання    

                                         α = 4πκ/λ                                                             (2.2) 

у вигляді оберненої довжини затухання хвилі є тією неявною товщиною, 

крізь яку відбита хвиля поширюється у зворотному напрямку. Ще одна 

особливість реєстрації двопроменезаломлення у відбитті полягає у тому, що 

на відміну від випадку пропускання, де фазовий зсув визначається товщиною 

зразка (при однакових величинах анізотропії), довжина поглинання набуває 

значення, співвимірного з довжиною хвилі використаного випромінювання. 

Зменшений при цьому фазовий зсув на 3-4 порядки піддається реєстрації 
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тільки таким засобом, який використовує поляризаційну модуляцію. Тому 

для подолання цієї обставини модифіковано типову оптичну схему рис. 1.1 

так, як показано на рис. 2.2 [95] . 

Установку побудовано за типом інтерферометра Майкельсона, у якому 

суттєвим є не стільки факт додаткового розташування модулятора поляризації, 

скільки забезпечення функціонування оптичної схеми на принципі  вимірювання 

стану поляризації відносно опорного. Для цього лінійно поляризоване (азимут 

поляризації 45 відносно площини падіння) випромінювання у вихідному стані 

поділяється світлодільником на два промені. Один з них — зондувальний, 

спрямовується на поверхню досліджуваного зразка уздовж нормалі до його 

поверхні. У цьому випадку стан поляризації відбитого від ізотропного зразка 

унаслідок його «косого» падіння не змінюється, що дає змогу вибрати 

початковий стан поляризації оптимальним щодо розв’язуваної задачі. Другий 

промінь виконує роль опорного, оскільки, як і в інтерферометрі Майкельсона, 

після відбиття від анізотропного дзеркала (АД) збігається з променем, відбитим 

від зразка. Однак стан його поляризації залежить від азимутального положення 

анізотропного дзеркала, яким є фазова пластинка з довільним фазовим зсувом. 

Тому унаслідок повороту АД навколо оптичної осі системи, поляризація цього 

променю набуває такого стану, який компенсує сигнал детектора, зумовлений 

Рис. 2.1. Оптична схема пристрою для вимірювання 

двопроменезаломлення: З - зразок, АД - анізотропне дзеркало, MП -

модулятор поляризації, П - лінійний поляризатор, ФД - фотодетектор, 

   Х - сила стиснення. 
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поляризаційною недосконалістю елементів оптичної системи. Модулятор 

поляризації (МП) разом з поляризатором здійснюють динамічний аналіз стану 

поляризації, тобто виокремлюють у залежності від задачі циркулярну чи лінійну 

компоненту з еліптично (в загальному випадку) поляризованого світла. 

Усі вимірювання виконано за кімнатної температури. Джерело 

випромінювання - гелій-неоновий лазер, випромінювання якого зі змінними 

довжинами хвиль  = 1,15 мкм та  = 0,632 мкм зручне для діагностики  

чистих кристалів Si у прозорості та відбиванні відповідно. Цьому сприяють 

величини відповідних коефіцієнтів поглинання  3  10-1 см–1 та  3  103 

см–1 [96]. У ролі фотоприймача використовувався германієвий фотодіод, 

сигнал якого реєструвався селективним підсилювачем з синхронно-фазовим 

детектором. Саме ці дві обставини буде використано для 

експериментального моделювання ефекту фотопружності у відбиванні у двох 

варіантах – у випадку анізотропії зразка, керованої від зовнішнього 

одновісного стискання, та залишкового напруження від неоднорідного 

легування – «заморожена» термопружність. 

Розрахована величина різниці фаз згідно рівняння (2.1) показана на рис. 

2.2 з даними, приведеними у підписі до нього. Довідникові значення 

показників заломлення n та поглинання k використано з [97] та [76] для 

нелегованого кристалу Si,  а константа Брюстера величиною підібрана до 

якісного збігання. Як видно, метрологічна цінність характеристики фаза-

напруження занижена нелінійністю функції, локалізація якої обмежується 

першим квадрантом координатного простору. Незважаючи на це, висока 

крутизна функції ∆(Х) в межах лінійності надає їй практичного змісту.  

Деформаційна характеристика ефекту у випадку сильного поглинання світла 

істотно відрізняється від випадку пропускання, причому як за формою, так і 

за абсолютним значенням. 
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Відбивальна товщина кристалу, з якою пов’язано коефіцієнт відбиття і 

якою в даному випадку є довжина поглинання світла (1/ 3,3  10–4 см для  

= = 0,63 мкм), на порядки менша ніж товщина зразка. 

Отже, згідно з (1.8) при тій самій анізотропії в стільки ж разів має бути 

меншою різниця фаз між ортогональними компонентами хвилі. Реальна 

ситуація проте виявляється складнішою, оскільки, як показав аналіз 

експериментальної кривої, її закон визначається не синусоїдальною 

залежністю, властивою варіанту на пропускання, а кривою, що наближена до 

степеневої. Крім того, константа Брюстера Сbr = 7  10–4 см2/кг, при якій 

експеримент найкраще збігається з розрахунком, також відрізняється від 

значення в області прозорості через її дисперсію. Цей результат добре 

узгоджується з результатами праці [98] , у якій методами комбінаційного 

розсіювання в кремнії показано, що при наближенні до краю поглинання 

константа Брюстера демонструє сильну дисперсію. 

Рис.2.2. Залежність (суцільна –модель, точки – експеримент) різниці фаз 

∆=x-yміж ортогональними компонентами лінійно поляризованого 

випромінювання відбитого від поверхні кристалу Si, анізотропія якого 

зумовлена одновісним стисканням X у моделі еліпсоїда Френеля з 

коефіцієнтом Пуасона . kx=k0+C*X; ky=k0-*C*X: nx=k0+C*X:  ny=k0-

*C*X: k0 =0,04; Cbr=0,0007; ν=0.4. 
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Із викладених результатів досліджень випливає кілька важливих 

висновків. Перш за все, використання методу МП у дослідженні 

двопроменезаломлення засвідчує, що аналіз фотопружного ефекту 

здійснюється практично двома компонентами вектора Стокса Ut та Vt. Проте 

для конкретних вимірів (наприклад, визначення константи Брюстера чи 

встановлення величини фазової анізотропії) оптимальним варіантом є 

використання циркулярної компоненти Vt. Її лінійна залежність від 

двопроменезаломлення, принаймні у разі не дуже великих тисків, у 

поєднанні зі значним діапазоном зміни вимірюваного сигналу є 

незаперечною перевагою. Оскільки рівень завад в сигналах, вимірюваних 

стандартними приладами, на 5-6 порядків менший, ніж максимальне 

значення компоненти Vt, то чутливість вимірювальних МП-пристроїв до 

анізотропії на декілька порядків перевершує традиційні оптико-

поляризаційні методи. Оцінка виявної здатності методу МП у фазовому 

поданні характеризується параметром   2 10–6, що становить 1. 

Отримані результати у випадку відбиття є особливо перспективними для 

використання реєстрації наведеного двопроменезаломлення в непрозорих 

речовинах. Недолік, обумовлений нелінійністю деформаційної 

характеристики, усувається операцією калібрування. 

  

2.2. Експериментальна модель термопружності у відбиванні на 

прикладі неоднорідно легованого кристалу Ge. 

Дефекти кристалічної гратки спричиняють локальні деформації є 

загальновідомим фактом. Їх причиною є різниця в координаційних радіусах 

материнського атома та домішки, якщо мова йде про склад речовини. Навіть у 

ідеально чистих кристалах, де дефектами є фонони, їх градієнт при певних 

умовах може спричиняти внутрішні макроскопічні напруження. Щодо таких 

макроскопічних дефектів, як дислокації, включення другої фази чи крайній 

випадок - контакт двох матеріалів, то наявність напружень у цих середовищах 
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є обставиною, що визначає їх властивості, дослідження яких є однією з 

найважливіших проблем матеріалознавства.  

Сукупність окремих дефектів неконтрольованого природнього 

походження, або як наслідок відповідного технологічного процесу залежно 

від типу функції їхнього просторового розподілу спричиняє виникнення 

макроскопічних деформацій [99]. Мається на увазі, що впорядковані 

неоднорідності, які створюються в кристалі внаслідок спрямованого 

легування, призводять до виникнення відмінної від нуля різниці головних 

компонент напружень на відстанях, що набагато перевершують сталу гратки. 

Їх кількісний чи хоча б функціональний зв’язок з параметрами просторового 

розподілу концентрації дефектів залишається мало досліджений. Як виняток 

можна навести працю [100], у якій теоретично досліджено розподіл 

механічних напружень в окремому випадку у разі дифузії з поверхні кристала 

легувальної домішки. Є передумови, що в неоднорідному концентраційному 

полі (аналог температурного поля) напруження визначаються 

співвідношенням σ  d 2N/dz 2 (N — функція розподілу концентрації дефектів, 

легувальних домішок у напрямі координати z). Підставами для такої аналогії 

може бути екстраполяція моделі термонапружень від градієнта температури 

Рис. 2.3. Модельні розподіли вздовж координати кристалу: а) - 

легувальної домішки;  б) – похідної функції концентрації (суцільна) 

та другої похідної (штрихова). 

10     20    30     40 

              а            ум.од. 
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[10] та залежність від концентрації домішок середньої сталої гратки, зміна 

якої у просторі також супроводжується нескомпенсованою компонентою 

деформації. Для впевненості у цьому було проведено дослід [101], у якому з 

метою отримання достовірного результату використано два сумісних у 

просторі фізичних ефекти - оптико-поляризаційне двопроменезаломлення у 

відбитті та координатна залежність об’ємноградієнтної фотоЕРС. 

За задумом у зразку із напівпровідникового кристала, в якому 

координатна залежність електрично активної домішки має вигляд сходинки 

(рис. 2.3, а), потрібно виміряти відповідний їй розподіл об’ємно-градієнтної 

фотоЕРС [10] (рис. 2.3, б) та порівняти з ним експериментально виявлену 

координатну залежність головної компоненти напруження.  

Якщо передбачення про залежність напруження в околі неоднорідності 

дійсно характеризується наведеним співвідношенням, то функція, отримана 

подвійним інтегруванням залежності розподілу напруження (z) (рис. 2.3, б, 

штрихова лінія), а також інтеграл від об’ємно-градієнтної фотоЕРС (суцільна 

лінія) повинні збігатися із просторовою залежністю легувальної домішки N(z) 

(рис. 2.3, а). Сприятиме успішному проведенню досліду те, що 

макроскопічний розмір неоднорідності є доступним для реєстрації оптико-

поляризаційним методом, а також той факт, що сфокусований лазерний 

промінь забезпечує просторову роздільну здатність щодо розміру 

неоднорідності. Зважаючи на загальний характер функціональних 

особливостей напруження та розподілу домішок, їх встановлення можливе з 

використанням будь-якого напівпровідникового кристала. Єдиним 

Рис. 2.4. Форма зразка та схема досліду, 

що поєднує вимірювання 

фотоелектричного та п’єзооптичного 

ефектів у неоднорідно легованому зразку 

кристала Ge. E

 —азимут електричного 

поля хвилі; В– вольтметр;  

p – p+- сходинка легування. 

 

p – p+ 
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обмеженням у цьому разі є умова адекватного відображення просторовою 

характеристикою об’ємно-градієнтної фотоЕРС істинної характеристики 

неоднорідності. Для цього повинна виконуватись відповідна ієрархія 

параметрів, а саме: 1/<L, d <l ( — коефіцієнт поглинання випромінювання; 

L — дифузійна довжина електронно-діркових пар; d — діаметр лазерного 

променю; l — розмір неоднорідності в напрямі градієнта). 

 Саме кристал Ge з невеликою концентрацією домішок та 

використаним методом виготовлення неоднорідності є оптимальним з точки 

зору виконання зазначеного співвідношення параметрів. До цього слід 

додати, що у напрямі, перпендикулярному до поверхні зразка, величина 

градієнту зберігається хоча б на довжині поглинання світла. З цією метою 

спеціально методом Чохральського вирощено зливок монокристала, у якому 

додаванням у розплав металу In як легувальної домішки було створено p+-p-

перехід. Шар переходу товщиною до 1 мм розділяв приблизно однорідні за 

питомим опором зі значенням 0,5 та 3 Ом  см частини зливка. 

 Зразок розмірами (рис. 2.4) lx  ly lz = 10  4 1 мм вирізано із зливка у 

вигляді бруска так, щоб градієнт неоднорідності орієнтувався у ньому в 

напрямі його довжини, а площина p+-p-переходу була перпендикулярною до 

поверхні зразка і розташовувалася приблизно посередині його довжини. 

Стандартною механічною та хімічною обробкою поверхонь 

передбачалось отримання не тільки дзеркальної, а й якісної з погляду 

рекомбінаційних властивостей поверхонь зразка. Омічними контактами, що 

створювались паянням олова на торцях бруска, зразок приєднувався до 

мікровольтметра, яким вимірювалась фотоЕРС. Зразок розташовується в 

оптичні схемі рис. 2.1 так, що промінь лазера спрямовується вздовж нормалі 

до його поверхні, а відбитий, суміщаючись світлодільником з відбитим від 

анізотропного дзеркала (опорним), спрямовується на аналізатор стану 

поляризації та фотодетектор. Стан поляризації випромінювання на 

початковій стадії обумовлювався обставиною, що пов’язана з орієнтацією 

поверхні Фермі. Оскільки її азимутальне положення відоме і визначається 
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напрямком градієнта, то для реєстрації фазового зсуву логічно застосовувати 

лінійно поляризоване випромінювання з азимутом поля хвилі 45 відносно 

координат зразка. У цьому випадку наявність різниці головних компонент 

механічного напруження в z-площині спричиняє анізотропію діелектричних 

властивостей та виникнення у відбитому випромінюванні циркулярної 

компоненти вектора Стокса. Саме її значення, що є складовою еліптично 

поляризованого випромінювання, у даному випадку - це міра механічного 

напруження. 

Джерелом випромінювання використано гелій-неоновий лазер з 

довжиною хвилі  = 1,15 мкм, з тих міркувань, що перш за все воно є 

фотоактивним з точки зору збудження нерівноважних електронно-діркових 

пар, перерозподіл яких на зумовленому неоднорідністю бар’єрі спричинює 

генерацію об’ємно-градієнтної фотоЕРС. Крім того, коефіцієнт поглинання 

такого випромінювання в кристалах Ge - 1  104 см–1, що просторовою 

залежністю фотоЕРС сприяє адекватному відображенню функції розподілу 

механічного напруження. Промінь лазерного випромінювання фокусувався 

на z-поверхні зразка, який керованим чином пересувався відносно променю 

(штрихова рис. 2.4) в напрямі координати х. Оскільки координатне 

сканування променю відтворювалось з високою точністю, то оптичний та 

фотоелектричний сигнали вимірювали почергово, хоча за необхідності це 

можна було робити одночасно. Результат вимірювання оптичного сигналу 

подано на рис. 2.5.  

Згідно з гіпотезою порівняння отриманого оптичного сигналу з 

функцією об’ємно-градієнтної фотоЕРС можливе двома способами. Перший 

із них базується на тому факті, що об’ємно-градієнтна фотоЕРС є похідною 

від функції, яка описує координатний розподіл функції концентрації 

легувальної домішки (див. рис. 2.3, а). Якщо функції механічного 

напруження і кристалічного потенціалу пов’язані диференціальним 

рівнянням Пуассона, то похідна функції об’ємно-градієнтної фотоЕРС 
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мусить узгоджуватися з оптичною функцією двопроменезаломлення. Рис. 2.5 

ілюструє цей факт задовільним їх збіганням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте є інший спосіб, позбавлений похибок, які породжуються 

процедурою диференціювання експериментальних результатів. Він 

полягає у застосуванні до функції оптичного сигналу процедури 

інтегрування та порівнянні отриманого результату з експериментальною 

залежністю об’ємно-градієнтної фотоЕРС. Саме цей результат наведено на 

рис. 2.6, з якого видно більш ніж задовільний збіг зазначених залежностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Порівняння залежності, отриманої інтегруванням оптичного 

сигналу (1),  та координатної об’ємно-градієнтної фотоЕРС (2). 

Рис. 2.5. Розподіл вздовж градієнта легувальної домішки 

оптичного сигналу (1) (двопроменезаломлення) та функції, 

отриманої його інтегруванням (2). 
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Функції, що розрізняються деталями, збігаються у головному, а 

саме у локалізації максимумів, що свідчить про спільну природу ефектів 

фотоЕРС, двопроменезаломлення (фазової анізотропії) та «замороженого» 

термонапруження. 

 Зазначимо, що крива оптичного сигналу (див. рис. 2.5) досить 

подібна до характеристики механічного напруження (див. рис. 2.3, б, 

штрихова лінія). Якщо прийняти, що ця крива достовірно відображає 

розподіл механічного напруження, а для цього є відповідні підстави, то з 

фотоелектричного сигналу видно, що реальна структура p+-p-переходу 

дещо відрізняється від ідеалізованої. Так, функція фотоЕРС має 

несиметричний відносно переходу вигляд, що може бути спричинено 

різницею концентрацій домішок та неоднаковим часом життя 

нерівноважних носіїв по обидва його боки. Крім того, реальна структура 

переходу виявляється більш немонотонною, ніж зображена у модельному 

поданні (рис. 2.3, а). Свідченням цього є більш складна форма кривої 

оптичного сигналу (див. рис. 2.6), що є другою похідною концентраційної 

залежності - функції, більш чутливої до неоднорідностей, ніж об’ємно-

градієнтна фотоЕРС - перша похідна. 

Як слідує із рис. 2.5 та 2.6, амплітуди виміряних сигналів наведено у 

відносних одиницях. Справа у тому, що подання їх у абсолютних одиницях, 

а значить і в однаковій розмірності, має сенс тільки для результатів 

однократного інтегрування функції фотоЕРС та двократного інтегрування 

оптичного сигналу. Для цього, однак, необхідно встановити константи 

інтегрування: одну для фотоЕРС та дві для фотопружності. Щоб їх 

визначити, необхідно виконати додаткові вимірювання, які не несуть нової 

інформації. Тому і без цих трудомістких експериментів головним 

висновком із отриманих рисунків є те, що збіг максимумів оптичної й 

фотоелектричної кривих — це та координата на концентраційній 
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залежності, яка розділяє зразок на частини з різними складами та 

протилежними знаками механічного напруження.  

Після встановлення відповідності двох результатів, що забезпечують 

впевненість в інтерпретації фізичної природи оптичного сигналу, 

залишається показати його на рис. 2.7 збігання з модельною функцією, 

отриманою із рівняння Пуассона.   

Отриманий результат узгоджується з концепцією праці [ 100], у яких 

розраховані координатні залежності механічного напруження від типу функції 

розподілу дифузійних домішок, мають такий вигляд (в координатах рис. 2.3): 

 Dtxax 4/)(exp 2  — для розподілу Гауса,  Dtxax 4/  - для 

розподілу, що описується комплементарною функцією похибок (а- товщина 

зразка; D, t- відповідно коефіцієнт та час дифузії). Обидва випадки об’єднує 

те, що функція розподілу напруження збігається із функцією розподілу 

домішки. Так і має бути, оскільки, як свідчать результати викладеного 

дослідження, подвійне диференціювання експонентних функцій, що 

характеризують процес дифузії домішок, не змінює їхнього вигляду. Цікаво, 

що зв’язок між механічним напруженням і його розподілом у твердому тілі та 

характеристикою градієнта складу речовини — окремий випадок загального 
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Рис. 2.7. Порівняння оптичного сигналу від подвійного 

променезаломлення (точки), та другої похідної від 

модельної  функції рис. 2.3(б). 
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закону у механіці, що відображається рівнянням Пуассона для зміщення u, 

спричиненого питомим зусиллям f, тобто напруженням 

[103]:



f

u2
 (1/ — коефіцієнт пропорційності, фізична природа якого у 

кожному окремому випадку визначається конкретними обставинами). 

 

 2.3. Дослідження механічних напружень та деформацій у непрозорих 

твердих тілах. 

Одна з основних проблем сучасного матеріалознавства полягає у 

розробці конструкційних і функціональних матеріалів - отримання матеріалів 

з різною структурою, що обумовлює існування в них несумісних 

властивостей. Велике значення мають відомості про їхній напружено-

деформаційний стан, особливо для матеріалів з малою пластичністю 

(конструкційна кераміка), а також для функціональних матеріалів 

електротехніки та електроніки. Необхідні фізичні та експлуатаційні 

властивості цих матеріалів забезпечуються наявністю в них напружено-

деформованого стану та його оптимізацією. Так, у разі конструкційної 

кераміки напруги стискання в приповерхневих шарах сприяють високій 

міцності, а створення поля внутрішніх термічних напруг забезпечує високу 

в'язкість руйнування за рахунок ряду дисипативних механізмів в матеріалі. 

Отримати якісні робочі характеристики і високу надійність п’єзокераміки 

можна за рахунок оптимізації структурних внутрішніх напружень. 

Тензометрія цих матеріалів і конструкцій є ключовим діагностичним 

методом як при їх розробці, так і при атестації. 

Традиційно більшість завдань тензометрії вирішується добре 

розробленими, у багатьох випадках універсальними дифракційними 

методами досліджень, в першу чергу рентгенівськими. З використанням 

комплексу рентгенівських дифракційних методів можливо картографування 

полів внутрішніх напружень з визначенням компонент тензора деформації (і 

напруг) в кожній точці. Однак ці методи мають недоліки - велика тривалість 
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вимірювань і трудомісткість, які обумовлені, в першу чергу, низькою 

світлосилою джерел рентгенівського випромінювання. Тому пошук і 

розроблення альтернативних методів дослідження внутрішніх напружень 

залишається актуальною задачею. Одним із варіантів її вирішення є оптико-

поляризаційний метод [104], поєднаний  з технікою модуляції стану 

поляризації [105]. Як відзначено в 2.1,  цей метод дозволяє досліджувати 

матеріал як у пропусканні, так і у відбиванні.  

В монокристалах під дією механічної напруги σ тензор діелектричної 

непроникності кристала η змінюється і приймає значення η + ζ, де ζ = ζ (σ) - 

симетричний тензор другого рангу є малою добавкою до тензора 

діелектричної непроникності η [105]. Тензор діелектричної непроникності є 

зворотною величиною тензора діелектричної проникності :  η = -1,  = I + 4 

- тензор діелектричної проникності з компонентами ij = ij+ 4ij , де ij - 

символ Кронекера і ij- тензор поляризованості. Оскільки характеристичною 

поверхнею тензора діелектричної непроникності є оптична індикатриса ηijxixj 

= 1, що являє собою еліпсоїд з центром у початку координат, то досліджувані 

ефекти можна розглядати як результат деформації оптичної індикатриси 

кристала під дією механічної напруги. Зв'язок між тензорами ζ та σ описує 

співвідношення    ζ ij= πijkl σkl,   де тензор четвертого рангу π називається 

тензором п'єзооптичних коефіцієнтів. Аналогічно, зміни тензора 

діелектричної непроникності можна виразити через деформації ε: ζ ij= pijkl εkl, 

де p - тензор пружнооптичних коефіцієнтів. Загальний вигляд тензорів π і p 

для кристалів всіх класів і методи їх визначення наведені в [106] . 

У випадку полікристалів при опроміненні ділянки поверхні діаметром 

близько 50 мкм відбитий світловий пучок формується в результаті взаємодії 

та відбивання від 50-500 кристалічних зерен. Стан поляризації відбитої 

світлової хвилі в цьому випадку характеризує усереднені ефективні 

параметри досліджуваної кераміки, залежні від складу, фізичних 

властивостей матеріалу і його деформованого стану. У найпростішому 

випадку одновісного стискання або розтягування напрямок прикладання 
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навантаження відіграє роль оптичної осі. Оптичні властивості деформованого 

таким чином тіла відповідають властивостям одновісного кристалу. 

Показники заломлення nx та  ny, що відповідають коливанням Е-поля світлової 

хвилі вздовж напрямку стискання (розтягування) та перпендикулярно до 

нього, максимально відрізняються один від одного. Якщо напруження 

прикладено вздовж y, то різниця nx – ny є мірою анізотропії і пропорційна в 

першому наближенні напрузі σy :  nx – ny   = π σy, де π - п'єзооптичний коефіцієнт 

речовини. 

При плоскому напруженому стані у приповерхневому шарі зразка (σx≠ 

0, σy ≠ 0, σz=0) різниця показників заломлення nx – ny   = π (σx – σy) призведе до зміни 

фаз між ортогональними компонентами відбитої хвилі або поширеної крізь 

зразок на величину:  = (2/), де  - довжина хвилі лазерного 

випромінювання. Зміна фази відбитого від зразка випромінювання 

призводить в загальному випадку до його еліптичної поляризації й параметри 

цієї еліптичності знаходяться у взаємозв'язку з напругою.  

Для експериментального випробування техніки МП на виявну 

здатність залишкових напружень в композитних середовищах було 

використано зразок жароміцної конструкції спеціального призначення. Він 

мав форму двошарової пластинки, що складається із кераміки SiC та 

композита SiC+20% TiB2. Процедура виготовлення композитного матеріалу 

та зразка для оптичних досліджень детально викладена у [107]. Основною 

характеристикою зразка є його непрозорість в широкому спектральному 

діапазоні, тому дослідження його анізотропних властивостей відбувалося 

реєстрацією відбитого випромінювання вздовж нормалі до полірованої 

поверхні за оптичною схемою рис. 2.1 та скануванням лазерного 

зондувального променю вздовж х-координати, перпендикулярної до 

міжшарових границь згідно з геометрією досліду рис. 2.4. Діаметр 

зондуючого лазерного пучка становив 25 мкм, що забезпечувало можливість 

спостерігати локальні неоднорідності в розподілі напружень в середині шарів 

TiB2. 
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На рис. 2.8 представлено результат сканування поверхні структури в 

області їх контакту у вигляді сигналу фотодетектора, пов’язаного з 

величиною механічного напруження згідно з калібровочною залежністю на 

рис 2.8(в). Крива розподілу напружень показує, що двошарова структура 

зразка в процесі його виготовлення ускладнилася виникненням додатково 

трьох шарів за рахунок внутрішнього перерозподілу складу. Про цей факт 

свідчить потрійний перетин кривою осі абсцис, що відповідає модельній 

двошаровій структурі рівняння Пуассона та рис. 2.7. 

Отже, отриманий результат сканування дає підстави для надання 

структурі властивостей 5-ти шарової структури, що утворилася в результаті 

дифузійної взаємодії двох матеріалів. На мікрофотографії поверхні зразка 

рис.2.8 (а) в області максимуму напружень від’ємного знаку (зона 2) можна 

Рис. 2.8. а) - фрагмент морфології поверхні двошарової 

керамікиSiC/SiC+20%TiB2; (б) - функція розподілу напружень на границі 

дотику; (в) - залежність оптичного сигналу в зоні 3 від величини 

зовнішнього стискання як калібровочна  характеристика. 
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бачити пори, які є додатковим джерелом внутрішніх напружень в 

композиційному матеріалі. Розподіл напружень в околиці з’єднання 

структури, що зареєстровані поляризаційно-модуляційним методом, добре 

корелює з даними для подібного об'єкта, отриманими методами 

нейтронографії та флюоресцентної спектроскопії [108]. 

Таким чином, у роботі показана застосовність методу МП до реєстрації 

напруг та дослідження індукованого ними лінійного двопроменезаломлення 

в полікристалічних композиційних матеріалах. За його допомогою можна не 

тільки визначати наявність напруги по поверхні матеріалу, а й отримувати 

їхні значення. Це відкриває великі перспективи його використання для 

побудови і перевірки моделей матеріалів, що розробляються. Цей метод 

реєстрації дуже простий для практичної реалізації і є експресним. У 

представленому методі, як у диференціальному, залишається невизначеною 

незалежна від координати величина анізотропії показників заломлення. Тому 

метод може фіксувати розподіл напружень в площині або уздовж певного 

напрямку і не чутливий до сферично симетричного розподілу напружень. 

 

2.4. Компонентний аналіз спектрів фононного дихроїзму в одновісно 

деформованому кристалі кремнію. 

2.4.1.Вступні зауваження. 

Явище лінійного дихроїзму (ЛД) полягає у тому, що умова 

розповсюдження лінійно поляризованого випромінювання крізь середовище, 

для якого властива анізотропія поглинання, залежить від орієнтації вектора 

поля хвилі відносно оптичної осі середовища. Явище має двохсотлітню 

історію і до цього часу залишається актуальним. У переважній більшості 

робіт експериментальне отримання спектрів дихроїзму зводилося до 

вимірювання спектрів поглинання або відбиття у поляризованому світлі при 

двох ортогональних поляризаціях і подальшого обчислення з них спектра 

дихроїзму. Подібний підхід можна застосувати, в основному, до речовин з 
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сильною природньою анізотропією, оскільки у цьому випадку неминучі 

помилки вимірювання, які, як правило, є нехтовно меншими за корисний 

сигнал. У такому разі мірою дихроїзму прийнято вважати співвідношення: 

D =( kmax - kmin)/ ( kmax + kmin)                                      (2.4.1) 

де kmax та kmіn - коефіцієнти максимального та мінімального поглинання 

для відповідно поляризованих електромагнітних хвиль. 

У разі ж застосування техніки модуляційної поляриметрії (МП) 

відкривається можливість безпосереднього вимірювання спектрального 

розподілу чи іншого параметра дихроїзму, що дозволяє істотно підвищити 

інформаційну здатність спектрів, а також отримати спектри не тільки 

природного, але і наведеного дихроїзму за незначних, що суттєво, зовнішніх 

впливів на зразки. Підставою для такого твердження є дві характерні 

особливості, пов’язані з технікою МП. Одна із них зумовлена підвищеною 

виявною здатністю техніки відносно величини анізотропії на порядки у 

порівнянні з традиційними методами (деталі в[12]). А друга особливість 

доповнює першу своєю аналітичною здатністю внаслідок того факту, що 

модуляційна поляриметрія має ознаки диференціальної спектроскопії [109] . 

Ця, здавалося, б незначна деталь є принциповою у підвищенні інформативної 

здатності методики завдяки експериментально та методично спрощеному 

щодо співвідношення (2.4.1) варіанта реєстрації дихроїзму. Тому є всі 

підстави для використання техніки МП для вимірювання величини дихроїзму 

у середовищах з незначною його величиною з метою діелектричної 

діагностики на основі напівпровідникових матеріалів та приладів. 

Кристали кремнію належать до кубічної системи, тому ефект дихроїзму 

в них може спостерігатися лише в результаті певного зовнішнього 

спрямованого впливу, що понижує симетрію кристала, наприклад у 

результаті одновісного стискання. Якщо реєстрацію цього ефекту 

здійснювати технікою МП, то можна очікувати виявлення таких його 

особливостей, які проявляються тільки диференціальною методикою. При 

цьому деформація зразка за величиною є тестовою та незмінною, але 
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модулюється поляризація випромінювання. Тобто зразок опромінюється 

світлом постійної інтенсивності в напрямку нормалі до його поверхні, а 

електрична компонента лінійно поляризованої хвилі по черзі змінює 

орієнтацію відносно оптичної осі кристала. Застосування цього варіанта в 

модуляційній спектроскопії є менш поширеним, на що є свої причини. Однак 

отримані з його допомогою результати, як показує досвід [101] можуть бути 

більш інформативними і до того ж достовірно інтерпретовані. Дослідження 

фононного вкладу в лінійний дихроїзм у діапазоні крайового поглинання в 

кремнії методом модуляційно-поляризаційної спектроскопії є метою даної 

роботи. 

 

2.4.2. Методика експерименту. 

Суть методу реалізована в оптичній схемі [110], зображеній на рис. 

2.4.1, і полягає в тому, що зразок, підданий одновісному стисненню 

фіксованої величини, опромінюється лінійно поляризованим 

випромінюванням. Причому, азимут електричної компоненти хвилі 

періодично займає паралельне і перпендикулярне положення відносно 

оптичної осі кристала. У цьому випадку внаслідок залежності коефіцієнта 

поглинання світла від орієнтації виникає різниця значень пропускання ΔΤ= 

T(hv)- T||(hv), яка в детекторі випромінювання створює змінний сигнал. 

Таким чином, у разі часткового поглинання світла зразком кожна із 

спектральних залежностей T(hv) ≠T||(hv) випромінювання містить 

індивідуальну інформацію про особливості поглинання, що виражаються 

окремими залежностями коефіцієнтів поглинання від енергії квантів. Тому 

при відніманні однієї з них від іншої залишається функціональний результат, 

властивий тільки для однієї із цих характеристик. 

Зразок для вимірювань виготовлено у вигляді пластинки зі 

слаболегованого кремнію р-типу з питомим опором 200 Омсм при 300 K, а 

його товщина після обробки була 1 мм. Орієнтація зразка вибиралася з тих 
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міркувань, що деформація в напрямку [100] призводить до максимального 

розщеплення вироджених долин зони провідності. При цьому світло 

спрямовано на одну із двох перпендикулярних поверхонь типу (001). 

Обробка зразка проводилася за стандартною процедурою (шліфування, 

полірування, травлення), головна вимога якої полягала в отриманні плоских, 

паралельних і дзеркальних поверхонь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.4.1. Оптична схема (а) та геометрія досліду (б). 1 - джерело світла 

(галогенна лампа), 2 - монохроматор, 3 - поляризатор, 4 - λ/4 фазова 

пластинка, 5 - фотопружний модулятор поляризації, 6 - зразок у пристрої для 

стиснення силою F, 7 - фотодетектор. 

Деформування зразка здійснювалось у спеціальному пристрої, 

особливістю якого було вимірювання деформуючого зусилля послідовно 

розташованим датчиком. 

Для того, щоб вимірюваний ефект, який, як правило, реєструється 

селективним підсилювачем, був зумовлений зміною поляризації, а не 

інтенсивністю світла, остання повинна бути з достатньою точністю 

постійною при модуляції поляризації. Це досягається тим, що для зміни 

поляризації випромінювання використовувався модулятор на основі 

фотопружного ефекту [16], який являв собою динамічну фазову пластинку. 

Знакозмінна анізотропія діелектричних властивостей в ній створювалася 

стоячою хвилею розтягнення-стиснення від приєднаного резонатора з 

кристалічного кварцу. Розміри пластинки підбирали так, що вузли хвилі 
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розташовувалися на її кінцях, а пучність амплітуди хвилі, тобто максимальне 

діюче механічне напруження, припадало на її середину. Величина фазової 

затримки пластинки визначається виразом δ = δοsin(ωτ), де δο- затримка, яка 

відповідна чверті довжини хвилі, що встановлюється напругою живлення 

кварцового резонатора, ω - власна частота модулятора. У ті моменти часу, 

коли фазова затримка, змінюючись від нуля, сягає значень δ0= π/4, 

поляризація випромінювання протягом чверті періоду перетворюється 

модулятором із циркулярної в лінійну. Тому протягом періоду модуляції 

випромінювання двічі стає лінійно поляризованим з ортогональними 

азимутами електричної компоненти хвилі. Оскільки стани поляризації 

певним чином пов’язані з азимутальним розташуванням модулятора, то 

наданням йому здатності обертатися відносно оптичної осі досягається 

паралельність електричних компонент хвилі осям оптичної індикатриси 

кристала. В цьому випадку внаслідок ефекту лінійного дихроїзму зразок 

набуває властивостей лінійного аналізатора поляризації, ефективність якого 

залежить від величини стиснення, тобто анізотропії. У цьому випадку 

інтенсивність випромінювання на виході із нього змінюється з частотою ω. 

Германієвий фотодіод перетворював інтенсивність випромінювання в 

електричний сигнал, який посилювався lock-in-нановольтметром і 

реєструвався двокоординатним самописцем. Вимірювання проводилися при 

кімнатній температурі та інтенсивності світла на рівні 1015 квантсм2/с. 

2.4.3. Результати та їхня інтерпретація. 

При обговоренні результатів вимірювань слід мати на увазі, що в 

кристалі кремнію міжзонні переходи під дією випромінювання відбуваються 

з поглинанням або випромінюванням фононів [111] у діапазоні енергій між 

значенням забороненої зони (Eg=1,142 еВ) та найближчим вертикальним 

переходом при hv= 3 еВ. Також варто врахувати, що в результаті одновісної 

деформації кристала кремнію уздовж кристалографічного напрямку [111] 

знімається виродження валентних зон, а вздовж двох інших головних 
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напрямків - і зони провідності. Це приводить до того, що єдиним чином 

можливий перехід в ізотропному випадку розпадається на чотири переходи, 

які розрізняються як величиною енергії, так і правилами відбору відносно 

станів поляризації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.Залежність величини дихроїзму як різниця пропускання ΔΤ= TꞱ(hv)- 

T||(hv) одновісно стиснутого зразка Siвід довжини хвилі випромінювання. 

 

Екстремум валентної зони, що утворився в результаті деформації, 

складається зі змішаних станів V± важких і легких дірок, умови переходів з 

яких залежать від стану поляризації. Так, перехід з V+ стану є дозволеним 

для двох поляризацій, у той час як перехід з V- стану виявляється 

забороненим для поляризації, паралельної осі деформації [112]. Різниця 

коефіцієнтів поглинання кристала, що виникла внаслідок цього, приводить 

до появи різниці у величинах коефіцієнтів пропускання T(hv) ≠T||(hv).  

Спектральні залежності цієї величини, які є різницевими 

характеристиками пропускання зразка кремнію з орієнтацією [100], наведено 

на рис. 2.4.2. Використанням ілюстрації в аналоговому форматі 

передбачається підтвердження достовірності результату, отриманого у 

первинному вигляді та позбавленого впливу цифрової обробки. 

Вигляд рисунку тільки з першого погляду є незвичним, але у випадку 
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використання техніки МП змістом рис. 2.4.2 має бути похідна функції 

пропускання зразка кремнію. Саме цей факт ілюструє рис. 2.4.3, де показано 

такого типу похідну у порівнянні з результатом диференціювання 

характеристики пропускання. Їх неспівпадіння є принциповим у тому сенсі, 

що, по-перше, фізична похідна позбавлена тих завад, що властиві для 

математичного аналізу, здатного підсилювати найменші відхилення від 

монотонності об’єктів аналізу. Але неспівпадіння залежностей у тенденціях є 

фізичною причиною, виявлення якої виходить за межі процедури 

диференціювання. 

Дійсно, при зміні довжини хвилі світла, що поширюється крізь зразок, 

максимальне значення крутизни характеристики пропускання матиме місце в 

околі умови α·d~ 1, де α, d- коефіцієнт поглинання і товщина зразка 

відповідно. Коли в анізотропному випадку ця характеристика розщеплюється 

на дві для ортогональних поляризацій, то відмінність їхніх ординат, яка по 

суті є результатом, наведеним на рис. 2.4.2, буде максимальною в області 

найбільшої її крутизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.3. Залежності від енергії квантів падаючого випромінювання 

величин пропускання Т, похідної dT/d(hv) та поляризаційної різниці 

ΔΤ= TꞱ(hv)- T||(hv)зразка Si товщиною d= 1 мм. 
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Досвід використання техніки МП свідчить про наявність 

інформативного потенціалу функції ΔT(hv) за рахунок властивої для неї 

аналітичної здатності. Ілюстрацією цієї тези є рис. 2.4.3, на якому наведено 

спектр крайового пропускання зразка кремнію поряд із двома його 

похідними. Перша із них (білі точки) отримана використанням процедури 

(математичне диференціювання), якою найменші немонотонності результату 

експерименту підсилюються. 

Крива, зображена чорними точками, є теж похідною T(hv), але за 

фізичним походженням позбавлена тих самих немонотонностей за рахунок їх 

«занулення» відніманням ортогональних компонент. Із порівняння видно, що 

криві розрізняються не стільки за формою, скільки у тенденціях. 

Дійсно, зразок, що деформується вздовж кристалографічної осі [100], 

на відміну від простої похідної демонструє (рис.2.4.4) складну структуру 

залежності поляризаційної різниці ΔT(hv). Перш за все, вона проявляється в 

наявності двох екстремумів на відміну від рис. 2.4.3. Звертає на себе увагу те, 

що їхнє частотне положення не залежить від величини деформуючого 

зусилля, а їхні ординати лінійно пов’язані з величиною розщеплення як 

валентної зони, так і зони провідності. Більш того, видно, що спектри на рис. 

2.4.4 складаються з кусково-лінійних залежностей, з’єднаних плавними 

перегинами. Апроксимація лінійних ділянок до послідовного перетину один з 

одним дозволяє зробити висновок про деякі закономірності в їхньому 

розташуванні по осі енергій. Так, ділянку, розташовану між значеннями 

енергій 1,048 і 1,075 еВ можна інтерпретувати з точністю до 1 меВ як 

подвійне значення енергії зв’язку екситону, що наведено в [113] . Наступна 

ділянка спектральної характеристики відрізняється нахилом, але її 

протяжність за шкалою енергії порівнянна з тим же значенням енергії 

зв’язку. Відзначимо, що така інтерпретація наведеної характеристики 

узгоджується з результатами вимірювання електропоглинання у зразках 

кремнію у цьому ж діапазоні енергій [114]. Нарешті, третя прямолінійна 

ділянка характеристики, розташована між значеннями енергії 1,075 і 1,109 еВ 
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добре узгоджується з подвоєною енергією акустичного фонона ТА, що 

наведено в [115] . 

 

 

 

Рис.2.4.4.Залежність поляризаційної різниці пропускання ΔΤ= TꞱ(hv)- 

T||(hv)від енергії квантів випромінювання, що пройшло крізь зразок за 

різних величин механічного напруження σ: 4 (1), 2 (2), 1 (3) кбар. 

 

Проте така несуперечлива інтерпретація є неоднозначною, бо обходить 

увагою питання про походження лінійних ділянок та їх істинний фізичний 

зміст. Більш того, ще одним проявом лінійчатого характеру в результатах, 

отриманих технікою МП, є залежності на рис. 2.4.5. На ньому зображено 

приріст коефіцієнта поглинання Δα, величина якого пов’язана виключно з 

величиною деформації. Його отримано перетворенням відомого 

співвідношення, що пов’язує величини коефіцієнтів пропускання Т та 

поглинання α (закон Бугера-Ламберта): 

Δα = α||-α=ln[1 + (ΔΤ/Τ)]/d   ,                                                           (2.4.2) 

який описує спектральну характеристику різниці коефіцієнтів пропускання. 

Отриману в результаті обчислень характеристику наведено на рис. 2.4.4 у 

порівнянні із залежністю коефіцієнта поглинання від енергії квантів у 

напівквадратичному масштабі, запозиченою з роботи [115] і зображеною на 

рис. 2.4.4. Із порівняння цих кривих можна зробити висновок про те, що роль 

фононів з енергіями близько 60 МеВ проявляється сильніше у прирості Δα, 
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ніж за вимірювання α у неполяризованому світлі. Чіткі три лінійні ділянки 

Δα(ω) мають також чіткі дві координати зламу, відстань між якими дорівнює 

енергії акустичного фонона з енергією ТА, що дорівнює 0,029 еВ [111]. 

Отримана таким чином сукупність ознак дозволяє визначитися з 

кількістю компонент в задачі розкладання спектра рис. 2.4.4 з використанням 

функції Гаусса. Результат процедури показано на рис. 2.4.6. Із нього 

випливає, перш за все, те, що В-смуга є по суті похідною краю поглинання в 

моделі елементарного осцилятора. Окремим експериментом (не показано) 

встановлено, що екстремум В-смуги залежить від товщини зразка як за 

амплітудою, так і за частотним діапазоном. Інші три смуги відповідають за 

фононні компоненти, що супроводжують збудження електронів із валентної 

зони в зону провідності. В сумі вони практично ідеально узгоджуються з 

частиною тонкої структури спектра на рис. 2.4.4. Якщо надати розміру 

забороненої зони величину Eg= 1,142 еВ [115], то нижче цієї величини кожна 

із смуг С-D-E займає положення 1-2-3 ТА-фонона з енергією біля 30 меВ. За 

такою ж схемою розташовані дві лінійні ділянки рис. 2.4.5 з тими ж 

розмірами акустичних фононів перевищення значення Eg(таблиця).  

 

 
 

 

Рис. 2.4.5. Спектральні залежності приросту коефіцієнта поглинання 

(суцільна), отримана розрахунком із рис. 3 при σ = 4 кбар, та коефіцієнта 
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поглинання випромінювання в ізотропному кристалі (штрихова), 

запозичена з [115] . 

 

 

 

Що стосується походження лінійних ділянок у функції Δα(hν) або у 

ΔΤ(hν),то це можна зрозуміти, якщо уявити, що в степеневу залежність, яка 

описує спектральну характеристику пропускання тільки для однієї з поляризацій, 

входить і лінійна складова. У всякому разі, при відніманні кривих пропускання 

T(hv) - T||(hv), яке виконується при використанні поляризаційної модуляції, 

однакові спільні залежності, присутні в них, зникають. 

 

 

 

Рис.2.4.6. Розкладання спектра T(hv)на компоненти функції Гаусса за 

умови чотирьох смуг, що випливає із рис.2.4.4. 

 

Обговорення результатів буде неповноцінним, якщо не взяти до уваги, 

що дослідження спектрів поляризаційних ефектів має сенс навіть при 

вивченні деяких ізотропних кубічних кристалів, не підданих будь-якому 

зовнішньому впливу. Так, у спектрах поглинання таких кристалів 

Eg-C 1,056 30 

Eg-D 1,086 27 

Eg-E 1,113 29 

Eg 1,142  

Eg+ 27 1,64 27 

Eg+ 28 1,92 28 
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спостерігається оптична анізотропія, зумовлена ефектом просторової 

дисперсії [121]. Ефект просторової дисперсії полягає в тому, що 

інтенсивності певної лінії поглинання в двох довільних взаємно 

перпендикулярних станах поляризації є в загальному випадку неоднаковими. 

У такому випадку отримані спектри у разі відсутності частотної дисперсії 

мають підстави для відхилення від співвідношення Крамерса-Кроніга 

[134,135 ]. Дійсно, фононно-електронна взаємодія в чистому вигляді не є 

електродинамічною, що відповідає причинно-наслідковому зв’язку. Тому 

інтегрування функції приросту поглинання (рис. 2.4.4) не проявить згідно зі 

співвідношенням Крамерса-Кроніга приріст показника заломлення, перш за 

все, з причини малості її абсолютної величини. Цей аргумент є вирішальним 

у перевазі плідності методики МП у диференціальному варіанті. 

 

2.4.4. Висновки. 

У спектрах дихроїзму, виміряних в одновісно деформованих кристалах 

кремнію [37], виявлено немонотонності, пов’язані з участю фононів у міжзонних 

переходах, а також прояв особливостей зонного енергетичного спектра кристала. 

Експериментально виявлено, що отримані особливості визначаються основними 

властивостями речовини з поправками на характеристики конкретних зразків. У 

зв’язку з цим уявляється можливим використання поляризаційно-модуляційної 

техніки для дослідження енергетичного спектра не тільки на краю поглинання, 

але і практично у всьому діапазоні енергій забороненої зони та просторі 

квазіімпульсів. Для цього, варіюючи товщину зразків, а також і умову 

напівпрозорості, стає можливим проводити дослідження і в діапазоні великих 

коефіцієнтів поглинання. 

Крім згадуваної можливості тестування особливостей зонного спектра, 

ефект лінійного дихроїзму в сукупності з використаною методикою може стати 

підставою для діагностики напівпровідникових кристалів і приладів на предмет 

наявності в них неоднорідностей і пов’язаних з ними внутрішніх механічних 

напружень. 
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РОЗДІЛ 3. ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ, ІНДУКОВАНОЇ 

ТЕПЛОВИМ ПОТОКОМ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ В ЗОБРАЖЕННІ 

ЛІНІЙНОЇ ФАЗОВОЇ АНІЗОТРОПІЇ. 

 3.1. Ефект лінійної фазової анізотропії у склі, індукованої тепловим 

потоком контактного походження. 

 3.1.1. Вступні зауваження. 

Тепловий потік в твердому тілі, що супроводжується у загальному 

випадку неоднорідним температурним полем, індукує виникнення 

внутрішніх механічних напруг. Незважаючи на давню історію вивчення 

цього явища проблема термопружності, що складається з динамічної та 

стаціонарної («замороженої») частин, привертає пильну увагу дослідників. 

Цей факт є небезпричинним, тому що комбінації множин теплопровідних 

середовищ, механізмів теплопереносу та умов щодо лінійності коефіцієнтів в 

їхніх рівняннях породжують нову безліч пов'язаних з термопружністю 

ефектів у фізиці твердого тіла та їх практичних додатків. Тому інтерес щодо 

дослідження внутрішньої механічної напруги, що супроводжує 

теплопередачу, не слабшає, про що свідчить наявність майже 20 методів, що 

використовуються для їх детектування [122]. Кожному із них властива деяка 

обмеженість у виявній та  інформаційній можливостях, що диктує 

необхідність пошуку нових ефектів і створення на їх основі методів, які 

відповідають запитам фізиків і конструкторів. З цієї точки зору оптико-

поляризаційний метод дослідження напружень, що ґрунтується на 

фотопружному ефекті [54], навряд чи можна вважати новим. Про його 

популярність у фізиці і механіці твердого деформованого тіла свідчить ряд 

монографій, далеко неповний перелік яких наведено в посиланнях 

[67,68,86,104,123]. Приблизно такою ж мірою новизни володіє варіант цього 

ефекту, що називається термофотопружним [96]. Суть ефекту полягає у 

виникненні подвійного двопроменезаломлення в ізотропній речовині в 
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умовах неоднорідного температурного поля, яке, індукуючи спрямоване 

механічне напруження, створює анізотропію діелектричних властивостей. 

Однак його поширення в задачах дослідження термопружності обмежується 

тільки окремими прикладами. Можливою причиною цього є недостатні для 

виявлення абсолютні значення двопроменезаломлення, що виникає в умовах 

невеликих перепадів температури і відповідної напруги. Дійсно, як показано 

в ряді робіт [124,125], для отримання в зразку умови півхвильової фазової 

пластинки як міри механічної напруги в звичайному оптико-

поляризаційному методі потрібні градієнти, а отже, і великі перепади 

температур на кінцях зразка. У цих умовах не тільки коефіцієнт 

теплопровідності, але і інші параметри речовини стають функцією 

координати і часу. З цього приводу в [126] зазначається, що поєднання 

підвищених температур і напружень призводить до незворотної зміни 

властивостей досліджуваних зразків. Однак позбутися від цього обмеження 

можна, якщо традиційну методику модифікувати за допомогою застосування 

модуляції поляризації (МП) електромагнітного  випромінювання. Як 

випливає з [127], техніка МП на кілька порядків збільшує виявну здатність 

реєстраційних систем і діапазон вимірюваної величини і, як наслідок, 

інформаційну продуктивність методу. Справедливості заради відзначимо, що 

поєднання безперервної модуляції випромінювання з методикою реєстрації 

швидкоплинних явищ в принципі можливо [128], але це пов'язано з певними 

складнощами. Проте при дотриманні відповідної ієрархії характеристичних 

часів, що беруть участь у перебігу процесу виникнення ефекту та його 

вимірювання, модифікований оптико-поляризаційний метод можна 

застосовувати для дослідження об'єктів, яким властива, згідно з [129], 

«повільна власна динаміка». Великі перепади температур в зразках, які 

необхідні для прояви термофотопружного ефекту в традиційному виконанні, 

виявляються не тільки необов'язковими, але і перешкоджають достовірності 

результатів досліджень з використанням МП. Тому мета роботи полягає, 

перш за все, у визначенні виявної здатності методу МП в задачах 
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термопружності при дослідженні динамічних особливостей 

термофотопружного ефекту. При цьому залишається не з'ясованим питання 

про ступінь впливу використаних величин температури на зміну 

коефіцієнтів, що беруть участь в процесі дослідження, коли є незначний 

перепад температур на кінцях зразка.  

  

3.1.2. Специфіка експерименту модуляційної поляриметрії у 

виявленні кінетики термопружності. 

Суть модифікації класичної методики полягає у тому, що оптико-

поляризаційна схема, що складається з двох схрещених лінійних 

поляризаторів, доповнена модулятором поляризації електромагнітного 

випромінювання. Необхідність цього диктується двома обставинами. Перша 

полягає в наявності неполяризованої компоненти у складі зондуючого 

випромінювання, що є перешкодою при вимірюванні поляризаційно 

залежних ефектів. Не пов'язана з ними неполяризована компонента грає 

обмежувальну роль в їхньому виявленні,  як правило, технікою модуляції 

інтенсивності. В разі ж модуляції поляризації відбувається періодична зміна 

її стану при незмінній інтенсивності випромінювання. В результаті цього 

виникає пов'язана виключно з поляризованим випромінюванням змінна 

компоненти сигналу, яка селективним реєстраційним пристроєм відділяється 

від загального сигналу і може бути збільшена у виявній здатності 

підсиленням сигналу на декілька порядків. 

Для викладу другої обставини необхідно визначитися з терміном «стан 

поляризації». Для цього скористаємося поняттям, що базується на 

використанні вектора Стокса S = [I Q U V] [7]. У відповідності до нього 

еліптично поляризоване в загальному випадку випромінювання складається з 

двох лінійно поляризованих компонент (Q, U) і однієї циркулярно 

поляризованої (V) компоненти в загальноприйнятому позначенні [12], які 

визначають загальну інтенсивність I за допомогою виразу  I2 = Q2 + U2 + V2. 

Друга обставина, пов'язана із застосуванням МП, в свою чергу розпадається 
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на два варіанти, обумовлених місцем розміщення модулятора в оптичній 

системі. Так, розташування модулятора поляризації перед зразком 

використовується для дослідження амплітудної анізотропії в схемах відбиття 

[131] або пропускання [110]. Якщо ж модулятор розміщений після зразка, то 

він спільно з приєднаним лінійним поляризатором відіграє роль динамічного 

аналізатора стану поляризації випромінювання, що розповсюдилося крізь 

зразок. Саме за цим варіантом побудована оптична схема, що використана в 

даній задачі (рис.3.1,а). У ній лінійно поляризоване випромінювання у 

вихідному U-стані при поширенні крізь анізотропний об'єкт перетвориться в 

загальному випадку в еліптично поляризоване. Інтенсивність V-компоненти 

в його складі має вигляд IV ≈ sinφ*sin (ωt). Тут  ω - частота модуляції, φ - 

різниця фаз ортогональних лінійних компонент випромінювання, яка в 

координатах рис. 3.1,b визначається співвідношенням φ = φx - φy = (2π/λ)d(nx - 

ny), в якому nx, ny - показники заломлення матеріалу зразка, що залежать від 

величини і знаку деформації в напрямку відповідних осей, d - товщина зразка 

в напрямку поширення світла. Звідси слідує що при малих величинах фазової 

затримки (умова φ <1 виконується в даному експерименті) реєстрований 

сигнал від зондувального випромінювання, що виражається інтенсивністю V-

компоненти, є лінійною мірою внутрішнього механічного напруження. 

Джерелом випромінювання використано напівпровідниковий лазер з 

довжиною хвилі λ = 650 nm у зв'язку з меншим в порівнянні з газовими 

лазерами амплітудним шумом.  

Роль лінійного поляризатора на виході із лазера полягає в «очищенні» 

випромінювання від практично завжди присутньої циркулярної компоненти 

різного походження. Вісь  поляризатора і, отже, напрямок поля хвилі  лазера 

Е


 повинні складати кут відносно осей еліпсоїда хвильових нормалей [8] 

досліджуваного об'єкта, при якому лінійно поляризоване випромінювання 

найбільш ефективно перетворюється в циркулярне. 
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Цей кут за властивостями фазової пластинки визначається рівністю Ex = Ey 

ортогональних компонент і становить величину 45о відносно оптичної осі 

зразка. Оскільки напрямок градієнта температури (теплового потоку Q) 

визначає орієнтацію анізотропії  (оптичної осі) зразка, азимут електричного 

поля E хвилі в початковому стані доречно із зазначених міркувань 

встановлювати щодо координат зразка згідно рис. 3.1, b.  

Зразок у вигляді пластинки розміром lx × ly × lz = 1 × 5 × 2 cm вирізано з 

заготовки кварцового скла, призначеного для виготовлення оптичних 

виробів. Підставою для вибору матеріалу служили три рівноцінних 

обставини: порівняно мале значення коефіцієнта теплопровідності, що 

забезпечувало умову повільної динаміки напруги; оптична і механічна 

однорідність зразка; єдина природа теплопровідності (фононна компонента) 

у використовуваній речовині. Зразок виготовлявся стандартними для 

отримання оптичних виробів методами (різання, шліфування, поліровка) із 

застосуванням на останньому етапі операції відпалу для зняття поверхневого 

натягу. Режим відпалу був наступним: витримка при 500◦C протягом 3h і 

охолодження разом з піччю. Вибір мінімального розміру зразка lx=1 см 

Рис. 3.1. а) - оптична схема експерименту: 1 – лазерний діод; 2 - зразок; 

3 – компенсаційна фазова пластинка; 4 – модулятор поляризації; 5 – 

фотодетектор; 6 – lock-in-нановольтметр; 7 – блок живлення модулятора 

поляризації; 8 – ПК; 9- пристрій переміщення зразка уздовж у-осі. b) – 

геометрія досліду: Е- електричне поле хвилі зондувального 

випромінювання;  Q – тепловий потік від резисторазі струмомі напругою 

живлення U. 

 
 

b) 

Е 

z 
у 

x 

Q 

 

3 

а) 

4 1 5 

8 

7 

6 

2 

9 U 



95 

 

обґрунтовано необхідністю отримання теплового фронту в геометрії, 

близькою до плоскої, паралельної зондуючому зразок лазерному променю. 

Зразок торцем встановлювався на сіталову підкладку з нікелевою плівкою-

резистором на її поверхні, що грала роль джерела тепла. Площа резистора 

дещо перевищувала розмір торця пластинки для влаштування на ній мідних 

контактів, якими вона підключалася до джерела постійного струму. За 

допомогою зміни електроживлення резистора встановлювалась потужність 

джерела тепла не більше 1 Вт в стаціонарному режимі. Тепловий контакт 

зразка з резистором здійснювався за допомогою теплопровідної пасти, що 

дозволяло зафіксувати його положення і виключити появу в ньому 

напружень від умов кріплення. Сканування зразка зондувальним променем 

відбувалося послідовно уздовж кожної з осей за допомогою пристрою 

переміщення, керованого кроковим двигуном. Сигнал фотодетектора 

вимірювався lock-in-нановольтметром, в якому величина постійної 

інтегрування синхродетектора встановлювалася з врахуванням динаміки, 

властивої тепловому процесу. Так, в разі повільної динаміки значення цього 

параметра могло бути збільшено до 3 с. Якщо ж потрібно сканувати 

зондувальним променем розподіл напруги вздовж зразка, ця величина 

встановлювалася на рівні 0,1 с, а критерієм придатності служило відтворення 

результатів при варіації постійної інтегрування. 

Величина чутливості вимірювальної системи до механічної напруги 

визначалася шляхом порівняння сигналу від випромінювання, що пройшло 

крізь стандартну чвертьхвильову пластинку, зі сигналом від еквівалентного 

зразка, підданого контрольованому одноосьовому стисканню. Як і очікувалось, 

в нашому випадку надійно виконується умова φ«1, що дає підстави для 

застосування співвідношення IV ≈ φ в діапазоні вимірюваної величини, який 

охоплює три порядки при використанні сучасної стандартної апаратури. 

Вимірювання IV здійснювалось в трьох варіантах: 1) як функція y-

координати зразка вздовж напрямку теплового потоку в характерні моменти 
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часу його поширення; 2) як функція часу в визначених точках тієї ж 

координати; 3) як функція x- і z-координат при певному значенні y-

координати. В якості допоміжних проводилися вимірювання T(t) і T(y) із 

застосуванням тепловізора та напівпровідникового датчика температури для 

порівняння з результатами, отриманими за допомогою вимірювань 

подвійного заломлення. Всі вимірювання проводилися в оточені кімнатного 

повітря  при Т=300 К при атмосферному тиску та природній конвекції.   

 3.1.3. Інтерпретація результатів вимірювань. 

Із результатів вимірювання [26, 29, 32, 38, 42, 46, 47, 48] насамперед 

слідує, що всі реальні речовини в конденсованому стані неоднорідні і 

внаслідок цього їм властива діелектрична анізотропія, нижня межа величини 

якої визначається виявною здатністю вимірювальних пристроїв. У нашому 

випадку неоднорідність зразка і пов'язана з нею оптична анізотропія 

виявилися на два порядки вище виявної здатності вимірювальної системи. 

Незважаючи на те, що відпал за аналогією з хімічним травленням 

практично усуває поверхневий натяг і згладжує внутрішні неоднорідності, 

сигнал від залишкового напруження в зразку становив величину, що на два 

порядки перевищує рівень завад. З огляду на це величини напружень σ, 

б
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індукованих тепловим потоком, визначалися як різниці відповідних кривих в 

умовах нагріву і без нього на тій підставі, що в межах закону Гука 

компоненти величин від різних джерел є лінійною суперпозицією. Отримані 

результати вимірювання за варіантом 1 представлені на рис. 3.2 у вигляді 

координатних залежностей величини анізотропії в зразку. Відкалібровані в 

значеннях одновісного механічного напруження ці залежності зареєстровані 

при наявності теплового потоку через 1, 5 і 20 хв після включення джерела 

тепла. B контрольному досліді встановлено, що від’ємний знак напруги 

відповідає деформації стиснення в y-напрямку, а протилежні знаки в 

розподілі уздовж зразка пов'язані з різною на 90о орієнтацією оптичної 

індикатриси, що рівносильно зміні знаку різниці (nx - ny).  

Результати вимірювання за варіантом 2 представлені на рис. 3.3 у 

вигляді залежностей від часу величини механічної напруги (анізотропії), 

індукованої тепловим потоком вздовж y-координати в трьох фіксованих 

точках. Звернемо увагу на те, що для всіх залежностей відправною точкою є 

початок координат, а не значення залишкової напруги, що довільне за 

формою та значенням y-координати. Це досягнуто за допомогою додаткової 

фазової пластинки, яка наданням їй відповідного азимута компенсує 

початковий сигнал. Така процедура, яка не спотворює результат вимірювань, 

дозволяє відобразити в деталях динаміку процесу теплопереносу на початку 

нагріву.  

Як виявилося, ця динаміка не позбавлена парадоксу в тому сенсі, що 

напруга виникає в будь-якій точці зразка уздовж y-осі практично одночасно з 

включенням нагрівача. Достовірність отриманого результату з точки зору 

наявного співвідношення величини сигнал-шум не викликає сумніву, а 

природа його походження буде розглянута в подальшому. 

При аналізі отриманих результатів слід врахувати, перш за все, той 

факт, що амплітуди наведених залежностей на рис. 3.2-3.5 визначаються 

співвідношенням div(gradT) ≈ σ(y). 
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Рис. 3.3. Динаміка величини(t) 

в різних точках y-координати 

зондувального променя.   
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Це означає, що індукована неоднорідним градієнтом температури 

деформація пружного твердого тіла описується рівнянням Пуассона, яке в 

системі наших координат має вигляд [103] 

                                                   ∂2u/∂y2 = -σ/η.                             (3.1) 

Тут u - потенціал, пов'язаний з координатної функцією температури (енергії 

Фермі, хімічного потенціалу), σ - нормальна компонента напруги щодо однієї 

з координат, 1/η - коефіцієнт пропорційності. У речовині компонентного 

складу, наприклад в напівпровідниковому легованому кристалі, роль 

потенціалу u, що генерує внутрішнє напруження, виконує в загальному 

випадку величина енергії забороненої зони. В цьому випадку напругу, 

індуковану просторовою неоднорідністю складу або його дефектної 

структури, називають «замороженою» термопружністю [82] . 

Експериментальні криві, представлені на рис. 3.2, є функціями, 

пропорційні правій частині  рівняння (3.1). Аналогічний результат може бути 

отриманий при вирішенні прямої задачі нестаціонарної термопружності, що 

полягає в знаходженні такої функції T(y), друга похідна якої відповідала б 

результату вимірювання механічної напруги. Для цього потрібно вирішити 

задачу нестаціонарної термопружності з конкретними граничними умовами, 

які мають місце в нашому експерименті. Однак в умовах невизначеності 

параметрів теплопередачі на поверхнях зразка знаходження такої функції є 
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не тільки проблематичним з огляду на можливість їхнього  вимірювання, але 

й сумнівним за результатом.  

Набагато простіше отримати цю функцію операцією подвійного 

графічного інтегрування експериментальних залежностей, забезпечивши 

визначеність інтеграла відповідними умовами. Перша із них полягає у 

встановленні величини постійної складової температурної функції, яка 

визначається різницею значень температури на кінцях зразка і втрачається 

при диференціюванні. Друга умова стосується встановлення зв'язку 

абсолютних величин другої похідної функції T(y) і функції σ(y). Обидві 

умови задовольняються при проведенні додаткових разових вимірювань, що 

грають роль граничних умов при інтегруванні диференціальних рівнянь. 

 

На рис. 3.4 показано результат такої обробки кривої, що відповідає кривій 

1 хв на рис. 3.2, у вигляді функції ∆T(y) (суцільна), що складає величину 

перевищення поточного значення температури на холодному кінці зразка. 

Єдиним параметром у процедурі підгонки була величина постійної складової, 

яка додається до результату першого інтегрування, а критерієм істинності слугує 

збіг розрахункових і виміряних значень температури на кінцях зразка. 

 2 інтегр.

Рис. 3.4. Розподіл ∆T (y), 

отриманий подвійним 

інтегруванням функції σ(y), 

показаної на рис. 3.3, і 

вимірюванням на y-x-поверхні 

при t = 1хв . 
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 Для порівняння наведена аналогічна функція (точки), отримана при 

вимірюванні температури мініатюрним напівпровідникових датчиком при 

переміщенні його по y-x-поверхні пластинки. Кількісне узгодження 

характеристик, яке є досить задовільним, можна сприймати тільки з точки 

зору спільності їхніх монотонностей, тому що кожна з цих кривих 

відноситься до різних за суттю об'єктів - об’ємом і поверхні, температури 

яких з різних причин можуть відрізнятися на одиниці градусів. З цієї 

причини питання істинності абсолютних значень кривих в даному випадку не 

розглядається, тим більше що дані вимірювань за допомогою тепловізора, 

узгоджуючи в тенденції, істотно розрізняються значеннями амплітуди. 

Поперечний розподіл σ(z) (рис. 3.5) відрізняється від поздовжнього тим, 

що має порівнянні за величиною амплітуди протилежних знаків. При цьому 

знак напруги в середній частині зразка збігається з таким для повздовжнього 

розподілу σ (y), що природно, оскільки за однакових параметрів простору і 

часу повинні збігатися і амплітуди. Що ж стосується наявності напруги 

додатного знаку, то, по-перше, його походження є реакцією пружного 

середовища в приповерхневому шарі на напруження від’ємного знаку в 

об’ємі, a по-друге, компонента теплового потоку, нормальна до поверхні, 

створює температурну функцію з кривизною протилежного знаку щодо 

об’єму (штрихова крива на рис. 3.5). Ця функція, як і наведена на рис. 3.4, 
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Рис. 3.5. Розподіл ∆T(z), 

отриманий подвійним 

інтегруванням 

експериментальної функції 

σ(z) при y = 1 cm. 
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також отримана подвійним інтегруванням σ(z) з тією різницею, що в силу 

геометричної симетрії умов досліду різниця температур визначалася не 

кінцями зразка, а значеннями на поверхні і в об’ємі. Останнє визначалося з 

σ(y) при y = 1 cм в місці зондування поперечного розподілу (рис. 3.4). тому 

інтервали, показані штриховими відмітками на осі ординат рис. 3.4 і правої 

шкали рис. 3.5, стають однаковими. Відзначимо, що розподіл σz(y) (не 

представлено) відрізняється від наведеного на рис. 3.5 в основному 

амплітудою контуру не змінюючи його форму.  

Для інтерпретації результатів рис. 3.3 скористаємося тією обставиною, 

що ліві частини виразу (3.1) і рівняння теплопровідності  рівні. 

                        ∂2T/∂y2 =1/D*(∂T/∂t),                                          (3.2). 

Якщо в (3.1) потенціал u виразити через температуру T(y), то з 

урахуванням зазначеної обставини, прирівнявши праві частини рівнянь, 

отримаємо вираз  

                                       ∂T/∂t= kσ,                                                 (3.3) 

де k - коефіцієнт пропорційності. Із (3.3) випливає, що інтегруванням функції 

σ(t) можна отримати функцію ∆T(t) за умови надання інтегралу властивості 

визначеного. Ця умова полягає в підборі постійної складової для 

експериментальної функції такої величини, з урахуванням якої результат 

інтегрування набуває вигляду монотонної функції та відповідає реальній 

ситуації. Отриманий результат обробки трьох кривих, показаних на рис. 3.3,  

наведено на рис. 3.6, a. На рис. 3.6, b для порівняння наведено залежності ∆T 

(t), отримані при використанні напівпровідникового мікротермометра за тих 

самих умов.  

На вставці в збільшеному вигляді показана кінетика ∆T на початковому 

етапі. На тлі якісної згоди в тенденціях для трьох пар кривих спостерігається 

розбіжність, причиною якого може бути, як мінімум, дві обставини. 
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Перша полягає в тому, що в рівнянні (3.2) слід враховувати 

компоненту, пов'язану з дисипацією теплової енергії, природа якої зумовлена 

конвективними і радіаційними втратами. Друга обставина полягає не стільки 

в точності відображення мікротермометром поверхневої температури, 

скільки в реальній відмінності її величини від об'ємного значення.  

 Відзначимо, що природа екстремумів в кожній з кривих рис. 3.3 

відображає, відповідно до рівняння (1), локалізацію максимальної кривизни 

температурної залежності T(y), що спостерігається при відповідних 

координатах зразка (у = 1; 2,5; 4 cм). Оскільки всі три функції ∆T(t) за 

умовами експерименту є монотонними, в цьому випадку координата єдиного 

екстремуму може служити ознакою теплового фронту, а інформація про його 

динаміку може бути отримана з залежностей yσmax(t).  

 Дійсно, між положеннями екстремумів на шкалі часу і значеннями y-

координат, при яких реєструється залежність σmax(t), має місце лінійний 

зв'язок. Таким чином, про швидкість теплового потоку може свідчити 

величина коефіцієнта нахилу лінійної залежності yσmax(t). Крім того, наявність 
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Рис. 3.6.Кінетика T(t) в трьох точках y-координати. Криві отримані 

інтегруванням функцій σ(t), що показані на рис. 3.3(а), та з 

вимірювання термодатчиком на z -поверхні (б). На вставці - кінетика 

∆T в початковий момент часу. 
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зазначеного лінійного зв'язку дає підставу для висновку про незалежність 

коефіцієнта теплопровідності від температури, а також і всіх інших 

коефіцієнтів, що беруть участь в процесі, в межах використаного інтервалу.  

Наведені результати стосуються процесу встановлення стаціонарного 

теплового потоку у варіанті нагрівання зразка. У зв'язку з цим постає питання 

про оберненість кінетики температурних, просторових і часових 

характеристик оптичної анізотропії (напруги) в зворотному напрямку, тобто 

при охолодженні зразка.  

 

 

Для відповіді на це питання було проведено вимірювання динаміки 

механічної напруги в певній координаті y = 2 cм протягом повного циклу 

нагріву-охолодження. Результат вимірювання показано на рис. 3.7,а. З нього 

випливає, що характеристики нагріву (від’ємний знак) і охолодження при 

накладенні однієї на другу із застосуванням операцій інверсії і трансляції 

збігаються з точністю до похибки експерименту. Симетрія функцій σ(t) в 

процесах нагрівання-охолодження (рис. 3.7, а) призводить також до симетрії 

температурних залежностей (рис. 3.7,b), отриманих згідно з викладеною 

вище процедурою. При аналізі однієї з них, а саме характеристики процесу 

охолодження, виявилося, що вона являє собою певну степеневу функцію. Є 

Рис. 3.7. a) - кінетика σ(t) в точці  y = 2 cм в циклі нагрів-охолодження; 

б) -  кінетика ∆T(t) у тому ж циклі, отримана подвійним інтегруванням 

функції σ(t), що показана на рис. а).  
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підстави для припущення, що величина показника її ступені може містити 

інформацію про деталі експерименту: форму зразка, умови тепловідведення 

тощо. Встановлення чутливості показника степеню до умов досліду є 

завданням окремого дослідження. 

І нарешті щодо участі в теплопередачі радіаційної складової. Вагомою 

ознакою її присутності є поява сигналу в далеких від джерела тепла точках 

зразка в напрямку градієнта температури практично одночасно з включенням 

нагрівача, про що вже згадувалося. Особливо показовою в цьому сенсі є 

залежність σ(t)y=40 (вставка на рис. 3.6, b), на якій лінійна ділянка зростання 

механічної напруги однозначно пов'язана зі збільшенням температури 

нагріваючого резистора. Крім того, прояву радіаційної природи 

теплопереносу сприяють близькі за діапазоном довжин хвиль спектри 

випромінювання нагрівача і поглинання скла, хоча джерелом радіації згідно з 

законами термодинаміки служить більш нагріта частина зразка. З'ясування 

обставин, пов'язаних з виявленим феноменом, заслуговує окремого розгляду, 

викладеного у подальшому. 

 3.1.4. Проміжний висновок 

Експериментально [26, 29, 32, 38, 42, 46, 47, 48] із застосуванням 

поляризаційної модуляції в оптико-поляризаційному методі в структурі 

нагрівач-кварцова платівка-повітря виміряні механічні напруги, індуковані в 

часі і просторі тепловим потоком. Заміна традиційного методу модуляцією 

поляризації призвела до підвищення його роздільної здатності щодо 

величини термопружності настільки, що дозволила обмежитися для її 

реєстрації перепадом температур в одиниці градусів. Показано, що 

екстремум залежності механічного напруження σ(t) може служити ознакою 

теплового фронту, а інформація про його динаміку може бути отримана із 

просторово-часових залежностей екстремуму σmax(t). За допомогою функцій 

σ(y,t), виміряних в певні моменти часу і в певних координатах в напрямку 
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потоку тепла, графічним інтегруванням отримано залежності ∆T(y, t), які 

задовільно узгоджуються з експериментальними. 

Аналіз кінетики первинної кривої σ(t) і отриманої з неї графічним 

інтегруванням залежності ∆T(t) дозволяє визначити з відповідних 

характеристик інформацію про такі параметрах процесу теплопереносу, як 

час релаксації і коефіцієнт тепловідведення. Той факт, що релаксаційні 

характеристики напруження з високою степеню точності апроксимуються 

експонентними функціями, однозначно свідчить про відсутність залежності 

коефіцієнтів речовини (оптичних, еластопружних, теплопровідності) від 

температури у використовуваному діапазоні, а висока відтворюваність 

результатів вимірювання при неодноразових термічних циклах вказує на 

відсутність структурних перетворень у зразку. Підвищена виявна здатність 

вимірювальної системи продемонстрована на прикладі виявлення в зразку 

компоненти теплопереносу радіаційної природи, джерелом якої може бути як 

зовнішній нагрівач, так і власне зразок. Процедура інтегрування 

експериментальних функцій, використана для розв'язання оберненої задачі 

термопружності, позбавлена похибок, які виникають при диференціюванні 

відповідних експериментальних функцій, одержуваних при вирішенні прямої 

задачі. 

 3.2. Співвідношення Крамерса-Кроніга в зображенні модуляційної 

поляриметрії на прикладі спектрів пропускання кристалу GaAs. 

 3.2.1. Про зв'язок амплітудної і фазової анізотропії зі співвідношеннями 

Крамерса-Кроніга. 

 Відомо, що співвідношення Крамерса-Кроніга (К-К) [122,123] 

встановлюють інтегральний зв'язок між дійсною і уявною частинами будь-

якої фізичної комплексної функції. В[124] конкретизується, що по суті це 

математичне формулювання фундаментального в класичному уявленні 

зв'язку між фазами змінного синусоїдально в часі зовнішнього фізичного 

збудження та реакції на нього досліджуваної системи. Сформульовані 
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дев'яносто років тому, вони як і раніше залишаються об'єктом неослабного 

інтересу дослідників з двох причин, а саме аналітико-дискусійної та 

пізнавально-методичної. 

Приводом для дискусій слугують наявні множини, перш за все, 

варіантів математичного формалізму і фізичних реалізацій співвідношень К-

К в вигляді комплексної діелектричної сприйнятливості )()()( 21  i , 

проникності )()()(   , показника заломлення )()()(  iknN  , 

провідності тощо. До цього факту додається безліч у вигляді макро-, мікро- і 

нанооб’єктів речовин, систем, структур, пристроїв, яким властиві частотна 

дисперсія і, як наслідок, певне співвідношення між реальними і уявними 

частинами зазначених діелектричних чи у загальному випадку коливальних 

параметрів. Мабуть ці обставини надають безлічі публікацій на тему цих 

співвідношень характер розрізненості і стають причиною відсутності, за 

окремими винятками, концентрованого за змістом і узагальненням видання. 

Дійсно, як пишуть автори монографії[124] [, «... ця книга являє собою 

перший всеосяжний трактат, який об'єднує картину фізичного походження в 

точній математичній теорії, виходячи з співвідношень Крамерса-Кроніга ...». 

Цьому виданню передував ґрунтовний огляд[125], в якому на поставлене в 

його назві питання (чи завжди справедливі співвідношення К-К ...) дається 

неоднозначна відповідь. В подальшому огляді[126] розглядається можливість 

застосування співвідношень К-К в нелінійній оптиці, правомочність яких 

через відгук системи в вигляді ряду частот з відповідними фазами не є 

очевидною. Імпедансна спектроскопія в[127] з позицій співвідношень K-K 

вивчає їхню застосування для аналізу в електричних вимірах дійсної і уявної 

частин провідності плівок двоокису титану в діапазоні частот 10-3  10-5 Гц, а 

також застосовується для стаціонарної діагностики[128]. Вивчення 

обґрунтованості співвідношень K-K в системах з різними типами плазмових 

коливань проведено в[129] , а в[131] воно виявлено в такому об'єкті 

сучасності, як поверхневі плазмонні хвилі в металодіелектричних 

нанокомпозитних середовищах. До цього переліку публікацій слід додати 
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роботу[110] , в якій розглядаються межі застосування співвідношень К-К в 

середовищах, в яких істотна просторова дисперсія діелектричної проникності 

обумовлює виникнення пекарівських додаткових світлових хвиль. 

Пізнавально-методична цінність співвідношень визначається їхнім 

ємним інформаційним змістом. Перш за все, дисперсійні співвідношення K-K 

в оптичній спектроскопії традиційно використовуються з метою визначення 

компонент комплексного показника заломлення середовища за допомогою 

спектроскопії пропускання або відбиття в формі інверсії даних 

вимірювань[124]. Вони, маючи силу закону, який зв'язує в інтегро-

диференціальній формі амплітуду і фазу коливальних і резонансних явищ, 

властиві всіляким середовищам, об'єктам і структурам, порушення яких 

обумовлюється відповідним фізичним чинником. З цих позицій виявлення в 

дослідницькій практиці факту невідповідності отриманих залежностей 

співвідношенням К-К варто було б сприймати як прояв нової властивості в 

силу взаємної залежності дійсної та уявної частин комплексного показника 

заломлення. В такому випадку співвідношення К-К слід розглядати як спосіб 

тестування речовин на предмет виявлення оригінальних явищ, вибравши для 

цього відповідний варіант експериментального виконання. Попит на таку 

діагностичну методику особливо актуальний у розробників нових матеріалів 

з використанням сучасних технологій. 

Варіанти практичної реалізації співвідношень К-К визначаються 

природою досліджуваного середовища і тому характеризуються 

різноманіттям експериментальних методів. І хоча в електродинаміці вони 

охоплюють діапазон частот від ультранизьких до рентгенівських, кожен з 

методів базується на одній з перерахованих форм співвідношень. Винятком 

може бути підхід роботи[134], у якій розглядається дисперсія величини у 

вигляді ∆n() = n() − n∞,, що не враховує значення показника заломлення 

далеко від резонансу. Стокс-поляриметрія займає особливе місце в ряду цих 

методів тим, що, оперуючи циркулярною і лінійною компонентами вектора 

Стокса[135] (V і Q відповідно в позначеннях [13]), здатна практично 
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одночасно реєструвати параметри фазової і амплітудної анізотропії зразка, а 

з них отримувати відомості про компоненти комплексного показника 

заломлення і, отже, про співвідношення К-К. Удосконалення Стокс-

поляриметрії модуляцією поляризації (МП) підвищує як виявну, так і 

інформаційну здатність методу, як показано в[136] на прикладі реєстрації 

амплітудно-фазових характеристик поверхневого плазмонного резонансу. 

Тут доречно зазначити, що висока виявна здатність техніки МП відкриває 

новий підхід до співвідношення К-К в вигляді таких вимірюваних величин, 

як приріст компонент комплексного показника заломлення ΔN = Δn-iΔk. 

Джерелом відомостей про величини цих параметрів є зміни станів 

поляризації випромінювання, що розповсюдилось крізь стиснутий 

одновісною тестовою деформацією зразок. Слід зазначити, що інформаційна 

ефективність МП найбільш ефективно проявляється в частотному діапазоні 

випромінювання, який знаходиться в околиці резонансного збудження 

(поглинання). У такому випадку інформація про об'єкти, що 

характеризуються, міститься в сукупності параметрів резонансу: в спектрах 

амплітуди, фази, а також в значеннях частоти екстремуму і декремента 

затухання. Звідси випливає подвійна мета роботи. По-перше, вона полягає у 

встановленні відповідності співвідношенням К-К спектрів діелектричних 

властивостей у вигляді приростів показників заломлення ∆n()і поглинання 

∆k(). Їх застосовність, як дійсної та уявної частин комплексного показника 

заломлення N()=n(ω)-ik(ω), до співвідношень К-К не настільки очевидна 

через комплексний підкорінний вираз в співвідношенні N()=  . Питання 

про те, якою мірою спектри приростів Δn(ω) і Δk(ω) відповідають 

співвідношенням К-К, до моменту початку цієї роботи ніким ще не 

аналізувалося. По-друге, метою роботи було також визначення виявної та 

інформаційної здатності техніки МП щодо широкого застосування у 

діагностиці анізотропії діелектричних властивостей. Для відповіді на ці 

питання було обрано кристал арсеніду галію GaAs. Вибір цього кристалу 



109 

 

зумовлено  тією обставиною, що його енергетичний спектр електронів є 

прямо зонним, тому вертикальний міжзонний перехід електронів у ньому 

використовується як модельне уявлення резонансу. 

 

 3.2.2. Про особливості комплексного експерименту. 

Експериментальна реалізація співвідношень К-К в даній роботі на 

прикладі спектрів пропускання кристала GaAs, обумовлена кількома 

обставинами. Головна із них полягає в тому, що енергетичний зонний спектр 

кристала має сингулярність Ван-Хова М0-типу в точці Г зони Бріллюена 

параболічного типу, в якій енергія міжзонного вертикального переходу 

Е0[137] відповідає резонансному збудженню електронів. Іншою суттєвою 

обставиною є наявність великої кількості опублікованих результатів 

досліджень діелектричних властивостей GaAs [138]. Важливою також, але не 

принциповою, умовою для вибору типу зразка були технічні деталі 

експериментальної реалізації (джерело світла, монохроматор, фотоприймач), 

що задовольняли спектральному діапазону досліджуваного кристала. 

Як відомо, GaAs має високу симетрію кристалічної решітки і, як 

наслідок, ізотропію оптичних властивостей. Отже, взаємодія 

випромінювання з кристалами GaAs не супроводжується в першому 

наближенні виникненням поляризаційно залежних ефектів. Тільки 

порушення симетрії будь-яким фізичним чинником (одновісною 

деформацією, електричним або магнітним полем) призводить до появи 

різниці в комплексному показнику заломлення для двох ортогональних 

лінійних або кругових станів поляризації. Експеримент полягав у 

вимірюванні в варіанті пропускання частотних спектрів наступних 

параметрів. По-перше, п(ω) як величини різниці фаз ортогональних лінійно 

поляризованих компонент, пропорційної еластооптичному коефіцієнту Cbr 

[104] в аморфних матеріалах, і по-друге, k(ω), як значення абсолютної зміни 

поглинання випромінювання, нормованої на одиницю пружної деформації. 



110 

 

Виготовлення зразка здійснювалось із заводської пластини кристалу 

GaAs товщиною 0,4 мм (n ~ 1016 cm-3), що була піддана стандартній для 

вимог мікроелектронної технології обробці (полірування, травлення тощо). 

Кристалографічна орієнтація освітлюваної площини пластини (100), а зразок 

виготовлявся з неї сколюванням по осях типу {110} в формі прямокутника з 

розмірами (мм) 5 × 10. Таким чином, напрямок поширення випромінювання 

збігався з віссю кристала [100], а деформація стискання здійснювалася в 

напрямку [110]. Як відомо[140], в таких умовах з урахуванням орієнтації 

поля хвилі E  [010] реєструється значення пружнооптичного 

коефіцієнта44, що визначає величину різниці фаз між двома ортогональними 

компонентами відносно одиниці сили стискання зразка. 

Для деформації зразка використовувався звичайний в таких випадках 

пристрій з порожнього циліндра з вікнами для зовнішнього випромінювання, 

в якому між двома ковзаючими поршнями розташовувався зразок. Особлива 

увага надавалася виконанню умови механічної стійкості зразка при його 

одноосьовому стисканні і забезпеченню однорідної деформації у його 

перетині. З цією метою зразок попередньо фіксувався вузькими торцями до 

п'ят у формі кола, плоскопаралельність яких забезпечувалася в спеціальному 

прецизійному монтажному блоці. Контроль величини механічного зусилля 

здійснювався метрологічним датчиком, розташованим послідовно зі зразком. 

Вимірювальна схема[33,36] для реєстрації параметрів п(ω) та 

k(ω)представлена на рис. 3.2.1. На ній для спрощення не вказано джерело 

лінійно поляризованого випромінювання (галогенні лампи, монохроматор і 

поляризатор на його вихідній щілині). А в іншому вона є традиційною, як і 

використовуваний  в [139] з тією ж метою комплект елементів для 

вимірювання фотопружного ефекту, що складається з двох схрещених 

поляризаторів і досліджуваного зразка між ними. Однак доповнення цієї 

схеми фотопружним модулятором поляризації надає їй дві нових властивості.  
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Перша з них, як буде показано, полягає в підвищенні на декілька 

порядків у порівнянні з [138] виявній здатності вимірювальної системи МП 

щодо величини анізотропії діелектричних властивостей досліджуваного 

зразка. Друга властивість полягає в розширенні функціональних 

можливостей системи, здатної до практично одночасної реєстрації двох видів 

анізотропії - амплітудної та фазової (рис. 3.2.1а та 3.2.1б відповідно). 

 

У кожному з цих варіантів реалізовано нуль-метод, що дозволяє 

реєструвати найменші значення Q- і V-компонент вектора Стокса (лінійну і 

фазову анізотропію) у випромінюванні,  що поширилось крізь зразок при 

відсутності їх у вихідному випромінюванні. Для цього в першому варіанті (рис. 

3.2.1a) модулятор поляризації розташований перед зразком і функціонує як 

динамічна чвертьхвильова фазова пластинка. У цьому режимі він перетворює на 

протязі періоду модуляції (50 кГц) стаціонарно циркулярно поляризоване 

випромінювання в лінійне, азимут поля якого періодично займає положення 

почергово паралельно x-y-координатам зразка. Це перетворення має подвійну 

мету. Перша полягає у вимірюванні обумовленої анізотропією різниці 
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Рис. 3.2.1. Оптичні схеми для 

вимірювання дихроїзму (а) та 

двопроменезаломлення (b):  

1 – зразок під дією сили стискання 

Fy; 2 – модулятор поляризації; 3 – 

/4 - фазова пластинка;4 – 

лінійний поляризатор; 5 – 

фотодетектор; E – вектор 

електричного поля зондуючого 

випромінювання, EY и EX його 

компоненти, kz=1/ орієнтація 

хвильового вектору.  
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інтенсивностей випромінювань, що пройшло деформований зразок. У цьому 

випадку на виході із зразка внаслідок дихроїзму, індукованого одновісною 

деформацією, з'являється змінна з частотою модуляції компонента хвилі. Друга 

мета передбачає вимірювання спектру пропускання зразка, одержуваного з 

відношення двох сигналів фотодетектора - від інтенсивності випромінювання, 

що поширилось крізь недеформований зразок, і від випромінювання, що 

пройшло лінійний поляризатор на місці зразка. 

Для вимірювання фазової анізотропії використовується оптична схема 

за другим варіантом (рис. 1б) лінійно поляризоване випромінювання, в якому 

стаціонарний азимут поля yx EEE



хвилі становить кут 450 з напрямком 

деформації. Такий стан поляризації випромінювання при його поширенні в z-

напрямку зразка товщиною d надає компонентам набіг різниці фаз[141] 

                             
)

y
n

x
d(n

λ
π2

yx
Δ  

 ,                            (3.1) 

де 
)n(nn yx 
різниця показників заломлення, індукована силою Fy. 

Циркулярна компонента  sin*E*EV T

y

T

x

T
, що виникла на виході зі 

зразка внаслідок цього в складі еліптично поляризованого випромінювання, 

виділяється динамічним аналізатором, що складається з модулятора 

поляризації і лінійного поляризатора. Її детектування відбувалося Ge-

фотодіодом, сигнал якого при малих значеннях аргументу (виконується 

умова ∆φ  1) є лінійною функцією величини анізотропії. 

В обох випадках реєстрація сигналів здійснювалася селективним 

підсилювачем з синхронно-фазовим детектуванням на частоті модуляції. 

Спектральні залежності Q() та V() заради виключення впливів вихідних 

неоднорідностей зразка і спотворень оптичної системи визначалися як 

різниця характеристик, отриманих при наявності деформації зразка і при її 

відсутності. Отримані результати для надання їм абсолютних значень 

нормувалися на інтенсивність випромінювання, що падає на зразок або 

пройшло крізь нього. 



113 

 

 

 3.2.3. Інтерпретація результатів вимірювань. 

 Як випливає з поставленого завдання, будуть визначатись спектральні 

характеристики пропускання кристала GaAs і її похідні в діапазоні довжин 

хвиль, що визначаються прозорістю зразка, а, отже, відповідною енергією 

квантів, що не перевищує енергію забороненої зони Eg = 1, 43 еВ[142] . 

Відсутність в цьому діапазоні непрямих міжзонних переходів дозволяє 

вважати, що спектр пропускання кристала Т()є прихованою 

характеристикою резонансу. Ця характеристика, виміряна за схемою рис. 

3.2.1(а) в режимі модуляції інтенсивності випромінювання, що пройшло 

недеформований зразок, показана на рис. 3.2.2 поруч із залежністю 

коефіцієнта поглинання (), отриманої на підставі закону Бугера-Ламберта 

з пропускання зразка з урахуванням його товщини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті такого перетворення вона стає явною характеристикою 

резонансу, яка визначає його амплітуду в низькочастотній відносно 

екстремуму частині.  

Рис. 3.2.2. Спектри  коефіцієнтів пропускання та поглинання 

кристалу GaAs. 
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На рис. 3.2.3 залежність ()зображена в зіставленні з розрахунковим 

контуром резонансу в моделі Друде-Лоренца з частотою 0 1,43 еВ і 

параметром загасання g = 0,005. Його значення отримано підгонкою для 

найкращого збігання кривих. 

 

 

 

 

Поряд з цим результатом існує інший варіант отримання такого ж типу 

характеристики за допомогою МП. Він заснований на явищі дихроїзму, 

тобто, властивості анізотропного кристала, прозорість якого, а отже, і 

Рис. 3.2.4. Спектральні залежності похідної пропускання Т() / d()  

(рис. 3.2.2) і різниці пропускання Т, отримані під дією одновісної 

деформації зразка. Амплітуди нормовані на екстремум. 

Рис. 3.2.3. Спектр коефіциєнту поглинання, отриманий із функції 

Т(ω), у порівнянні із низькочастотною частиною k-контуру 

резонансу з параметрами 0 1,43 eВ, g = 0,005. 
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коефіцієнти поглинання (пропускання) залежать від азимута електричного 

поля хвилі щодо оптичної (анізотропної) осі кристала. 

В такому випадку освітлення зразка є лінійно поляризованим. 

Опромінення зразка лінійно поляризованим світлом з періодично змінним 

азимутом супроводжується модуляцією його інтенсивності і виникненням 

внаслідок цього змінної компоненти сигналу детектора на частоті модуляції 

Q()  Тх–Ту. 

Його абсолютна величина в цій задачі не є принциповою, бо її зміна 

впливає тільки на амплітуду характеристики і не змінює контур її спектра  в 

межах закону Гука. В такому випадку величина анізотропії зразка є тим 

приростом в коефіцієнтах пропускання (поглинання), яке є чисельником у 

виразі, що визначає математичну похідну. Дійсно, як показано на рис. 3.2.4, 

отриманий результат у вигляді ∆Т() (точки + лінія) є ні чим іншим, як 

фізичною похідною функції пропускання. Співпадіння цієї залежності з 

похідною функції Т() (лінія) більш ніж задовільне, незважаючи на 

присутність на ній шумів, властивих процедурі диференціювання 

експериментальних залежностей. 

Для завершення розгляду властивостей параметра Т() виконаємо 

процедуру нормування на спектр випромінювання, що пройшло через зразок, 

і перетворимо отриманий результат в приріст показника поглинання Δk 
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аналогічно тому, як це було зроблено з параметром k(). Результат виконаної 

процедури показано на рис. 3.2.5 в порівнянні з функцією k(), отриманої 

перетворенням функції () з рис. 3.2.3 за тим же законом. Як видно з їх 

взаємного розташування, максимум Δk знаходиться в точці максимальної 

крутизни функції k(), що не викликає сумніву в їхньому інтегро-

диференціальному зв'язку. Доречно звернути увагу на шкалу ординат 

збільшення Δk, абсолютні значення якої узгоджуються з малим значенням 

аргументу у визначенні змісту похідної. 

Другу компоненту співвідношень К-К в вигляді приросту показника 

заломлення n(ω) отримуємо за варіантом рис. 3.2.1(б) з результату 

вимірювань V-компоненти вектора Стокса. Її аргументом згідно (3.1) є 

різниця фаз φ(ω), яка після її нормування на спектр випромінювання, що 

пройшло крізь зразок, стає приростом n(ω). Про її, перш за все, 

достовірність свідчить рис. 3.2.6, на якому вона наведена в порівнянні з 

аналогічною залежністю з [152]. З порівняння експериментальних кривих 

видно практично повне співпадіння спектрів n(ω)і пружнооптичного 

коефіцієнту 44[139], незважаючи на те, що перший з них отриманий з 

використанням на кілька порядків менших деформацій. Але в такому разі ця 

залежність, як аналог першої компоненти співвідношень К-К в вигляді Δk, 

також є похідною відповідної функції n(ω)  dn/dω.  
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Отже, це дає підстави інтерпретувати її як інвертовану компоненту 

співвідношень К-К, тобто, її потрібно порівнювати не з фазовою, а з 

амплітудною характеристикою резонансу, що і зроблено на рис. 3.2.7(a). Її 

залежність від енергії квантів представлена в відносних одиницях, оскільки в 

даному випадку принциповим є той факт, що її абсолютне значення залежить 

лінійно від величини стискання, в той же час форма залежності залишається 

незмінною. 

Що стосується фазової характеристики резонансу, то для порівняння з 

нею потрібно використовувати інтеграл функції n(ω) на тій підставі, що 

n(ω) є похідною показника заломлення. Однак несумісність за зовнішнім 

виглядом функції n(ω) (рис. 3.2.6, білі крапки) і фазової характеристики 

резонансу (рис. 3.2.7(b)) виключає можливість їхнього порівняння без 

додаткового їх перетворення. З цих двох залежностей тільки одна має 

підстави на це - експериментальна, з тієї причини, що метод синхронно-
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фазового детектування надає їй умовний знак полярності, який визначається 

випадковим вибором полярності опорного сигналу. Крім того, тенденція 

фазової характеристики резонансу до нульового значення при частотах 

0є другою і достатньою умовою для збігання з нею експериментального 

результату. До речі, цей прийом, мабуть з тією ж метою, був використаний 

в[134], у вигляді позбавлення постійної складової в n(ω), відсутньої в 

модельній функції в цьому ж діапазоні частот. Таким чином, наданням 

характеристиці n(ω)  рис. 3.2.6 протилежного знаку і зміщенням її по 

ординаті на величину амплітуди при h eV отримуємо криву з 

попереднім контуром, але з положенням в координатному полі, придатним 

для інтегрування. Результат цієї процедури у вигляді n(ω) зображений на рис. 

3.2.7 (b) білими точками.  

Для логічного завершення завдання є доцільним порівняти останній 

результат з опублікованими даними [143]. Задовільна узгодженість в 

тенденції залежностей (рис. 3.2.8),що має місце, могла би бути більш 

якісною, якби автори [143] використовували кристал з іншим степенем 

легування. В цьому випадку характеристика n(ω) мала б більшу кривизну і 

наближалася б до залежності, отриманої інтегруванням приросту n(ω) з 
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причини зменшеної дисипації енергії осцилятора і, отже, параметра його 

релаксації g. Проте, співвідношення К-К, що виражаються через приріст 

комплексного показника заломлення ΔN = Δn-iΔk, в обох випадках є 

правомочними. 

До загального висновку. 

В роботах [36,36] показано, що величини Δn і Δk, вимірювані як 

прирости компонент комплексного показника заломлення, є, по суті, 

величинами реакції кристала на зондувальну деформацію стиску такої 

величини, що ∆n  n та ∆k  k. Також показано, що ці величини в 

частотному поданні n(ω) таk(ω)насправді є похідними відповідних 

оптичних спектральних функцій. У зв'язку з цим вони мають підстави бути 

додані до переліку функцій, які стали об'єктами диференційної спектроскопії 

і компонентами змісту відповідної монографії[2]. Однак головний висновок 

роботи полягає у встановленні здатності зазначених функцій відповідати 

співвідношенням К-К наступним чином: виконанням подвійного 

інвертування n(ω) n(ω)k(ω)можна отримати первинну функцію. 

Виконана процедура дозволила отримати результати, які узгоджуються з 

даними незалежних публікацій. 

Викладені результати [36,36]отримані завдяки високій виявній 

здатності техніки МП. Є підстави сподіватися на розширення частотного 

діапазону спектрів, якщо до їхньої реєстрації в відображенні фазової 

анізотропії, як в[144], додати і амплітудну. 

 

 3.3. Співвідношення Крамерса-Кроніга в модуляційно-поляризаційній 

діагностиці склокераміки. 

 3.3.1. Про зв'язок хімічного потенціалу речовини та оптичних 

властивостей. 

Протягом останніх декількох десятиліть стався суттєвий прогрес в 

пізнанні такого порівняно нового явища в галузі механіки, як 

термопружність [84,150]. Природа цього явища полягає у взаємодії 
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різноманітних полів деформації та температури, пов'язаних двома окремими і 

раніше вважалося незалежними дисциплінами - теорією теплопровідності і 

теорією пружності. Як відомо[103], цей зв'язок має формальне вираження у 

вигляді рівняння Пуассона  r 2
, що описує усталений процес 

термопружності. Тут (r) - механічне напруження вздовж напрямку 

теплового потоку,  - термопружний потенціал, за допомогою якого вектори 

переміщення u1, u2, u3 визначаються у вигляді: ui = /xi. Термодинамічними 

змінними, що описують стан пружного тіла, є компоненти деформації ui і 

абсолютна температура Т+Т (Т - різниця температур на крайніх уздовж 

градієнта точках зразка). Як показано нами раніше[32] на прикладі 

термопружності в скляних зразках, експериментальний результат у вигляді 

r=f(r) добре узгоджується з рівнянням Пуассона без урахування пов'язаної 

термопружності. Підставою для її ігнорування служив факт, який полягає у 

використанні такої експериментальної методики, виявна здатність якої до 

величини механічної напруги забезпечувала б його достовірну реєстрацію 

при незначних перепадах температури Т  Т  в межах зразка. 

У такій же мірі актуальною є задача дослідження закономірностей в 

аналогічному типі термопружності - замороженої (residual stresses в 

зарубіжній літературі). Її походження пов'язане з неоднорідністю речовини, 

фазовий склад якої має можливість змінюватися в процесі 

термообробки/охолодження матеріалу. В усталеному випадку теплові потоки 

відсутні, а виразом температури може бути величина потенціалу, пов'язана з 

координатною залежністю однією з енергій Ec або Ev забороненої зони 

конкретної речовини. У неоднорідно легованих кристалах координатна 

функція такої енергії виступає в ролі однієї з термодинамічних змінних. 

Досвід дослідження в напівпровідникових кристалах напруг, індукованих 

неоднорідним розподілом дефектів, показує[101], що це дійсно так, у 

крайньому випадку, в умовах малих концентрацій легуючих домішок, як 

аналог умови Т  Т . 
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Інша справа з визначенням природи фізичного параметра як носія 

потенціалу r в діелектриках. Електричні властивості в таких матеріалах, за 

якими експериментально зручно було б відображати координатну функцію 

хімічного потенціалу (рівня Фермі), слабо виражені. Тим часом є нагальна 

потреба у визначенні величини такого параметра, бо дивергенція його 

градієнта визначає величину термопружності divr ≈ r[103]. Необхідність в 

таких діях диктується, зокрема,  завданням отримання склокерамічних 

матеріалів із заданими властивостями. Типова мікроструктура таких 

матеріалів складається з кристалічних фаз, диспергованих в склоподібній 

матриці [151]. Технологія їх отримання неминуче пов'язана з процесом 

затвердіння розплаву, головною особливістю якого є наявність градієнтів 

температури в виливках і виникаючих у зв'язку з цим відповідних 

залишкових напружень[136]. Отримання відомостей про величину і 

структуру напружень як у початковому стані, так і при їх еволюції за 

використання різних методів відпалу і зміцнення стекол[137] є 

найважливішим завданням, рішення якого залежить від ефективності 

обраного методу вимірювання. 

Серед безлічі методів реєстрації термонапружень, викладених в[138], 

оптико-поляризаційний займає лідируюче положення як за історичним 

походженням [139], так і за результативністю, особливо з урахуванням 

сучасного виконання [12]. Будучи вдосконаленим за рахунок модуляції 

поляризації зондуючого випромінювання[95] метод став придатним для 

реєстрації невеликих змін величин компонент комплексного показника 

заломлення N = n-ik в матеріалі. Якщо виявиться, що ці параметри пов'язані з 

координатною функцією величини залишкової напруги рівнянням Пуассона, 

тоді можна їх використовувати в якості еквівалента хімічного потенціалу в 

засобах діагностики термопружності. Встановлення цієї можливості на 

прикладі склокерамічних зразків з використанням техніки модуляційної 

поляриметрії (МП) є одним із завдань даної роботи. Однак виконання цього 

завдання може наражатися на проблему співіснування як у часі, так і у 
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просторі двох явищ – термопружності та фотопружності. Розробленню цієї 

проблеми присвячена ціла низка публікацій -[156] та біля 50-ти реферувань у 

ній. Їх головний висновок полягає у тому, що тільки окремі варіанти стрес-

аналізу здатні на відокремлену реєстрацію згаданих явищ. Проте методика 

МП є одним із них, бо завдяки модуляції поляризації вдається розрізнити 

оптичні властивості стаціонарної термопружності від тестової деформації у 

випадку реєстрації фотопружного ефекту 

Таким чином вирішення задачі встановлення еквівалента хімічного 

потенціалу є можливим у двох варіантах при використанні компонент 

показника заломлення N =n - ik. Будучи альтернативними, кожен з них може 

грати роль термодинамічного параметра при наявності відповідного 

обґрунтування. У зв'язку з цим відзначимо, що для характеризації 

залишкових напруг прийнято використовувати еластооптичнй коефіцієнт 

Cbr[156], параметр, що визначає величину відносної зміни показника 

заломлення речовини п під дією механічного напруження. 

Однак в такій же мірі ця роль може бути відведена і параметру 

дихроїзму k, який є мірою відносної зміни поглинання випромінювання, 

викликаного пружною деформацією. Підставою для такого висновку є той 

факт, що п (ω) і k (ω), де ω - частота випромінювання, описують 

спектральний хід лінійного двопроменезаломлення та дихроїзму і пов'язані 

між собою дисперсійними співвідношеннями, аналогічними 

співвідношенням Крамерса - Кроніга (К-К )[142-143]. Що ж стосується 

оптико-поляризаційних спектрів матеріалів подібних до тих, які 

використовуються в даному дослідженні, то відома лише одна робота[144], 

що містить відомості про функції Cbr (λ). У зв'язку з цим зміст роботи 

передбачає наявність двох частин: встановлення, перш за все, інформаційної 

здатності співвідношень К-К стосовно склокерамічних матеріалів, які за 

своєю структурою володіють не тільки частотною, але і просторовою 

дисперсією. Потім з використанням отриманих відомостей про інформаційну 

спроможності параметрів п (ω) і k (ω) оптимізувати реєстрацію 
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координатних функцій еластооптичної константи Cbr(x) і залишкової напруги 

в зразку σ(х), а також встановити їхню відповідність на предмет виразника 

хімічного потенціалу. 

 

 3.3.2. Ознаки універсальності методики експерименту. 

Зразок для досліджень у вигляді прямокутної пластинки з розмірами 

xyz = 30104 мм вирізаний з виливки літієвоалюмосилікатного скла із 

дотриманням в ній певної орієнтації. А саме, один з x-торців зразка збігався з 

вільною поверхнею виливки, а довгий y-розмір орієнтований в напрямку 

теплового потоку, що мав місце при її охолодженні. У цьому ж напрямку 

прикладалося стискуюче зусилля контрольованої величини для вимірювання 

величини діелектричного відгуку речовини на цей вплив. Всі поверхні зразка 

піддавалися оптичному поліруванню для зменшення механічної напруги від 

поверхневого натягу, а широкі поверхні ще й для мінімізації розсіювання 

зондуючого випромінювання. 

Оптична схема установки для реєстрації спектральних характеристик 

двопроменезаломлення та дихроїзму технікою МП наведена на рис.3.2.1. Її 

основний компонент - модулятор поляризації (3) - розташовувався між 

джерелом лінійно поляризованого випромінювання (галогенна лампа, 

монохроматор, призма Франка-Ріттера) та Si-фотодетектором. 

Функціонування модулятора поляризації докладно викладено в [12], а тут 

необхідно відзначити лише те, що його розташування щодо одновісно 

стисненого зовнішнім зусиллям F зразка (4) має два варіанти. поляризації, 

після чого протягом періоду модуляції стає джерелом лінійно 

поляризованого випромінювання з  почерговими азимутами поля хвилі Ex і Ey 

паралельними осям оптичної індикатриси зразка. У першому варіанті (а) при 

вимірюванні дихроїзму k зразок розташовується після модулятора 

поляризації. Тоді циркулярно поляризоване випромінювання з фазової λ/4-

пластинки (2) спрямовується на модулятор. 
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Si-фотодетектор перетворює змінну в часі інтенсивність 

випромінювання в сигнал I(λ) як різницю інтенсивностей (Q-параметр 

Стокса) IQ ~ (E2
tx - E

2
ty)*sint. У другому варіанті (b) зразок розташовується 

перед модулятором поляризації, а лінійно поляризоване випромінювання, з 

азимутом поля хвилі орієнтованим під кутом  = 45° щодо оптичної осі 

зразка, спрямовується на його у-поверхню. В цьому випадку вимірюваний 

сигнал IV~E2
txE

2
tysin()sin(ωt) свідчить про інтенсивність циркулярно 

поляризованої компоненти (V-параметр Стокса), яка при малих величинах 

анізотропії  1 є лінійною мірою деформації. Звідси була отримана 

величина п, оскільки вона пов'язана з різницею фаз між ортогональними 

компонентами  = x – y = (2π/λ)dz(nx – ny). В обох випадках 

використовувалася частота модуляції f=5*105 Hz, а реєстрація сигналів 

здійснювалася lock-in-нановольтметром. 

1 
6 

b) 

3 

5 

F 
4 

F 

а) 
 

2 3 4 
F 

F 

Рис. 3.3.1. Оптична схема установки для вимірювання лінійних дихроїзма 

(а) і подвійного променезаломлення (b). 1 - джерело світла (галогена лампа, 

монохроматор і поляризатор); 2 - λ / 4-фазова пластинка; 3 - фотопружний 

модулятор поляризації; 4 - зразок під дією сили стискання F; 5 - лінійний 

поляризатор; 6 – фотодетектор. 
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Вимірювання k та n виконувалися в двох варіантах. У першому - при 

фіксованій координаті реєструвалися характеристики поляризаційних 

різниць в діапазоні довжин хвиль 350 - 1000 нм. Результати вимірювань в 

подальшому перераховувались для зіставлення з частотним спектром 

модельного осцилятора. В іншому варіанті просторові розподіли величин k 

та n були отримані при скануванні зондуючим випромінюванням фіксованої 

довжини хвилі λ = 630 нм одновісно стисненого зразка уздовж х-координати, 

в напрямку градієнта температури, що мав місце при охолодженні злитка. 

Відомі розміри зразка і величина контрольованого зовнішнього 

деформуючого зусилля F з урахуванням виміряних величин поляризаційних 

різниць показників заломлення n і поглинання k дозволяли обчислити 

величини еластооптичного коефіцієнта Сbr = n/ та дихроїзму k=k/, а 

також отримати їхні спектральні характеристики. 

 

 3.3.3. Інтерпретація отриманих результатів. 

Для обговорення результатів вимірювань[36 корисною буде графічна 

модель компонентів комплексного показника заломлення (рис.3.3.2), які 

пов'язані співвідношеннями К-К в вигляді частотних амплітудної і фазової 

характеристик класичного осцилятора, отриманих в моделі класичної 

дисперсії. На ній заради спрощення рисунку показано тільки одну з 

симетричних половин резонансного контуру, обмеженого прозорістю 

реального зразка. У цій частині спектра буде розміщуватися край поглинання 

і, отже, діапазон резонансно взаємодіючих випромінювань. Доцільність 

використання цього малюнка диктується обставиною, пов'язаною зі 

складною структурою спектрів поглинання у багатокомпонетному за складом 

досліджуваному матеріалі. Більш того, як показано в[141], параметри 

контуру резонансної характеристики залежать не тільки від складу речовини, 

але також і від технологічних параметрів виготовлення матеріалу або його 

термічної обробки. Крім того, нам знадобиться надалі та властивість 
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теоретичних кривих рис.3.3.2, яка полягає не тільки у формі інтегральних 

взаємовідносин, а й у вигляді взаємних похідних. 

З метою встановлення спектральної локалізації особливостей 

діелектричних властивостей, які визначаються співвідношеннями К-К, було 

виміряно спектр пропускання електромагнітного випромінювання зразка. Ця 

характеристика, що представлена на рис. 3.3.3, демонструє сильне 

поглинання в околиці λ = 350 nm ( ~ 5,51015 Hz).  

 

Крива Т на цьому ж рисунку, отримана відповідно до викладеної 

методики, відображає поляризаційну різницю двох коефіцієнтів пропускання 

Т׀׀-Т. . Слід звернути увагу, що цей експериментальний результат є 

продуктом техніки МП і є фізичною різницею, що реєструється практично 

миттєво. Форма залежності Т(), а також мала величина амплітуди дають 

підстави для її інтерпретації як похідної спектру пропускання Т(),отриманої 

його фізичним диференціюванням. 

Доказом диференційної природи цієї кривої служить її співпадіння із 

залежністю похідної пропускання Т(), отриманої математичним 

диференціюванням. З порівняння можна зробити висновок, що 

характеристика Т() дійсно задовільно узгоджується з похідною 

dT/d(рис.3.3.3) незважаючи на наявність шумів, властивих процедурі 

диференціювання експериментальних кривих. 
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Що ж стосується розбіжності характеристик в діапазоні (2 - 4,7) 1015 

Hz, то її можна пояснити тим, що функція Т() містить крім відомостей про 

частотну дисперсію також компоненту іншої природи. Принаймні величина 

розбіжності, як і її походження, пов'язане з деформаційною зміною відгуку 

речовини на електромагнітну взаємодію. 

Скористаємося тією обставиною, яка дозволяє на підставі закону 

Бугера-Ламберта і з урахуванням товщини зразка отримати зі спектру 

пропускання залежність коефіцієнта/показника поглинання. Цей параметр 

k(), який є одним з двох суб'єктів співвідношення К-К, на рис. 3.2.4 

показаний в порівнянні з розрахунковою кривою, отриманою в моделі 

класичного осцилятора. Узгодженність експериментальної та теоретичної 

кривої отримано підгонкою останньої значенням коефіцієнта загасання. 

Якщо криву Т() із рис. 3.3.4 нормувати на спектральну 

характеристику пропускання, то за аналогією зі спектром Т() 

отримаємо різницю  коефіцієнтів  поглинання  k()(Т׀׀-Т)/Т (рис. 

3.3.4), 
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Рис. 3.3.3.  Спектральні залежності величин пропусканняТ, її похідної 

по енергії dT/d та дихроїзмуТ(), індукованого одноосьовим 

стисканням зразка. 
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як величину поляризаційної анізотропії. Цей параметр, будучи по суті мірою 

величини дихроїзму, індукованого одновісною деформацією зразка, в свою 

чергу є похідною по частоті кривої k(), що показано на тому ж рисунку. 

Щоб переконатися в цьому, досить піддати криву k процедурі графічного 

інтегрування. Практично відсутня розбіжність між кривими, зображеними на 

рис.3.3.5а, не повинно викликати сумнівів в достовірності, бо вони отримані 

різними шляхами. 

Другою вимірюваною компонентою співвідношень К-К є величина 

зміни показника заломлення n(ω) під дією зовнішньої деформації, що 

отримана за описаною раніше процедурою. Цей параметр, за аналогією з 

величиною зміни показника поглинання k(), є в свою чергу 

експериментальним результатом фізичного диференціювання іншої 

відповідної функції n(ω). У цьому можна було б переконатися при її 

наявності, однак техніка МП не має для цього реєстраційної здатності, 

щонайменше, в наведеному тут варіанті. В такому випадку, на підставі 

властивості співвідношень К-К, величину n(ω) можна інтерпретувати як 

диференційний аналог залежності k().  

Рис 3.3.4. Криві n і k, отримані з моделі класичного осцилятора з 

параметрами 0 = 5,485 * 1015 Hz,  = 0,95 * 1015, у порівнянні з 

коефіцієнтом поглинання k, вирахуваним з пропускання. 
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Свідченням такого зв'язку є рис.3.3.5b, на якому наведено спектр n(ω) 

в порівнянні з функцією k (ω), отриманої інтегруванням спектру k() з 

рис.3.3.4. Обидві функції в ординатах відрізняються різними масштабами і, 

відповідно, різними значеннями, але бездоганне їх узгодження свідчить про 

їхнє загальне функціональне походження. 

Отримані результати [17,33,36]дозволяють зробити висновок про те, 

що кожен з поляризаційних параметрів анізотропії n та k має підстави 

бути термодинамічним параметром, пов'язаним із залишковою напругою, як 

величиною, так і її просторовим розподілом. При однаковій інформаційної 

здатності вони все ж відрізняються значенням частоти/довжини хвилі 

зондуючого випромінювання, при яких нахил відповідної характеристики 

набуває максимального значення. 

Однак з практичної точки зору більш зручним є параметр n, який не 

без підстав використовується дослідниками у вигляді еластооптичної 

константи Cbr, як нормативний критерій величини індукованого 

двопроменезаломлення в склокерамічних матеріалах[141]. Його суть полягає 

в величині різниці фаз  між ортогональними компонентами лінійно 

поляризованого випромінювання віднесеної до одиниці напруги 

(деформації): IV n  Cbr. 

Кількісні значення цієї константи істотно відрізняються не тільки в 

різних типах матеріалів, але і, як показує досвід, в межах одного і того ж 

зразка. Якщо причиною цього є неоднорідність їхнього складу, то залишкові 

напруги також є їхнім наслідком. Для доказу цього факту було виміряно [36] 

розподіл величини залишкової напруги (x) в зразку (рис. 3.3.6а). 

Потім на підставі рівняння Пуассона подвійним інтегруванням 

розподілу напруги (x) з дотриманням відповідних граничних умов була 

отримана функція складу (рис. 3.3.6(b) крива з точками). 
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 На цьому ж малюнку суцільна крива виражає координатну функцію 

константи Брюстера отриману з вимірювання n при каліброваній додатковій 

зовнішній деформації. Їх співпадіння могло бути більш задовільним за умови 

виключення впливу поверхневих напружень на торцях зразка, наприклад 

подовженням розміру в х-напрямку. Не виключено також і те, що 

неспівпадіння кривих рис. 6b, як і кривих Т() та dT/d рис.3.3.3, не має 

відношення до частотної дисперсії. 

 

 3.4. Головний висновок. 

 

Співвідношення Крамерса-Кроніга можуть бути правомочні не тільки у 

вигляді комплексних діелектричної сприйнятливості, діелектричної 

проникності і показника заломлення, а й у вигляді комплексної 

поляризаційної різниці показника заломлення N=n-ik. Цей варіант 

співвідношень К-К в порівнянні з декількома іншими цікавий тим, що обидві 

компоненти практично одночасно вимірюються технікою МП. Така 
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Рис. 3.3.6. Виміряні на довжині хвилі 630 nm (3,7 * 1015 Hz) a) - величина 

залишкової напруги (х) зразка вздовж напрямку колишнього теплового 

потоку при його термообробці; b) - координатні залежності подвійного 

інтеграла (х) рис. 3.3.6a та еластооптичної константи Сbr 
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обставина дозволяє суміщенням просторових і спектральних характеристик 

підвищити виявну здатність методу і достовірність отриманих результатів. 

На прикладі дослідження такого складного об'єкта, як алюмосилікатна 

склокераміка [17,36], в якому резонансний контур поглинання створюється 

багатокомпонентним складом речовини, продемонстровано взаємне 

перетворення спектральних характеристик показників заломлення і 

поглинання. 

 На цій підставі робиться висновок про те, що кожна з координатних 

функцій n(x) и k(x) в однаковій мірі має підстави виражати величину 

хімічного потенціалу речовини або його неоднорідність в просторі. Показано 

задовільну узгодженість координатної функції константи Cbr з аналогічною 

залежністю, отриманою з рівняння Пуассона подвійним інтегруванням 

координатної залежності величини залишкової напруги. 
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РОЗДІЛ 4. ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ У СКЛІ,  ІНДУКОВАНЕ 

РАДІАЦІЙНИМ ОПРОМІНЕННЯМ. 

 4.1. Термопружність, індукована тепловим випромінюванням 

 4.1.1.Обставини для обґрунтування дослідження. 

Автори масштабної публікації [159] небезпідставно стверджують, що 

теплопередача стала центральною дисципліною в сучасних інженерних науках, 

відтворившись у концепції та змістовних підручниках. Сучасна теплопередача є 

не тільки самостійною дисципліною в поточній літературі та інженерних 

навчальних планах, але також є неодмінною дисципліною на рівні комунікатора 

(інтерфейса) з іншими основними дисциплінами. Про цей факт свідчить зміст 

публікації, що 20-ма розділами та пів тисячними посиланнями охоплює всі три 

механізми переносу тепла  у всіх макро- та мікрооб’єктах. 

Одним із такого переліку інтерфейсів-споживачів тепла є тверде тіло, у 

якому за рахунок теплопровідності потік енергії від зовнішнього джерела тепла 

супроводжується виникненням напруження. Деталізація цього процесу у 

варіанті контактного переносу тепла викладена у попередньому розділі 3.1. 

Проте попри високу виявну здатність методики, використаної при реєстрації 

кінетики напружень, цей варіант обмежений у інформативній здатності тим, що 

з причини відсутності даних про кінетику джерела енергії не піддається 

розкладанню на компоненти. За цієї причини привертає до себе увагу варіант 

безконтактного введення в зразок енергії за рахунок опромінення його 

відповідними чином та спектральним складом випромінювання.   

Природа радіаційного нагріву, як одного з трьох механізмів 

теплопередачі, а також проблема використання його в задачах нагріву або в 

загальному випадку теплообміну в твердих тілах, довгі роки перебувають під 

пильною та безперервною увагою дослідників. Підставою для такого інтересу 

служать як загальна поширеність цього явища, так і можливість його 

використання при вирішенні багатьох практичних завдань: від побутових [160] 

до космічних [161]. Мабуть остання обставина є причиною того, що термін 
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«радіаційний нагрів» використовується в дуже великій кількості дослідних 

робіт, винаходів і конструкцій (в більшості у матеріалознавстві та 

технологічній галузі) із застосуванням діапазону випромінювань від 

корпускулярних до НВЧ. У цих роботах в основному використовуються 

радіаційні сильне, надшвидкодіюче або одночасно обидва впливи на об'єкт 

дослідження або обробки. До речі,  в [162] показано, що для об'ємних джерел 

термонапружень процес термодеформації є сукупністю квазігармонічних 

хвильових процесів стискання-розтягування, що вкладаються у співвідношення 

Крамерса-Кроніга [134,135]. Спробу обмеження кількості механізмів 

теплопередачі було зроблено у роботі [163] за рахунок виявлення принципової 

різниці параметрів лазерних імпульсів термопружних напружень у тепло- та 

нетеплопровідних матеріалах. Взаємодії опромінювання металу розглядаються 

в [163] як сполучений двоступінчастий процес: (1) поглинання енергії фотонів 

електронами і (2) подальше нагрівання металевої решітки за допомогою 

електрон-фононних зіткнень.  

   З цієї нагоди в [165] зазначено, що локальність і швидкоплинність 

лазерного нагріву ускладнюють отримання достовірної інформації про процеси 

теплопередачі і індуковані нею ефекти існуючими експериментальними 

методами, в зв'язку з чим особливого значення набуває створення 

математичних моделей і відповідних розрахункових методів. Ґрунтовний огляд 

[166] робіт із зазначеного питання містить вичерпну інформацію про сучасний 

стан проблеми, з якої, проте, слідують суперечливі висновки. 

По-перше, математичні прийоми дозволяють моделювати просторово-

часовий процес радіаційного нагрівання речовини системою взаємозалежних 

нелінійних рівнянь, оскільки електрофізичні, пружні і теплові параметри 

речовини змінюються під впливом використовуваних найчастіше сильних 

впливів. Вирішення цього завдання, особливо у разі її зв'язаності, можливо 

виключно наближеними методами із застосуванням сучасної техніки 

чисельного рішення задач математичної фізики. Врахування зазначених 

факторів поряд з підвищенням точності одержуваних результатів призводить 
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також до ускладнення математичних моделей, які стають нелінійними. У 

підсумку складність таких теорій обмежує їхнє застосування.  

По-друге, кількість експериментальних робіт, результати яких 

узгоджуються з теоретичними розрахунками, з деяких причин поступається 

кількості модельних представлень, незважаючи на те, що для детектування 

термопружності, індукованої неоднорідним розігрівом речовини, 

використовується багато методів, перелік яких наведено в [167]. Можливо, за 

таких умов радіаційного нагріву виникає перепад температур на границях 

зразка, або в загальному випадку в його об'ємі, який виявляється недостатнім 

для детектування термопружності зазначеними методами, хоча саме за цієї 

умови оптичні та механічні константи речовини залишаються практично 

незмінними, що дозволяє отримувати строгі аналітичні рішення [168]. Такий 

результат, який свідчить про важливість проблеми радіаційного нагріву 

прозорих матеріалів, наведено у роботі [169]. Є всі підстави вважати, що 

зроблений в ній висновок про динаміку індукованої термопружності в просторі 

може бути підтверджений експериментально. Більш складний випадок 

радіаційного нагріву прозорої шаруватої пластини розглянуто в [170], де також 

отримані просторово-часові характеристики процесу термопружного стану в 

аналітичному вигляді. 

У зв'язку з цим є обґрунтованим проведення експериментальних 

досліджень явища термопружності в умовах, які не залежать від температурних 

коефіцієнтів. У цьому випадку можна очікувати адекватний опис його еволюції 

в рамках аналітичного формалізму. Вирішальним стимулом для постановки 

задачі цього розділу є те, що при її виконанні детектування термопружності 

здійснюється надзвичайно чутливим методом. Достовірна реєстрація ефекту з 

його допомогою виявляється можливою в умовах перепадів температур в 

просторі зразка, що незначно перевищує температуру навколишнього 

середовища. Ця обставина дозволяє при обговоренні результатів вимірювання 

ефекту і його інтерпретації[Помилка! Джерело посилання не знайдено.38, 

46,47]  виключати температурні залежності всіх коефіцієнтів, що беруть участь 
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у процесах його виникнення та реєстрації. Мова йде про оптико-

поляризаційний метод, який використовується в дослідженні фотопружного 

ефекту [123], але модифікований технікою модуляції поляризації зондуючого 

випромінювання[13]. 

 

 4.1.2. Особливості проведення експерименту. 

Незважаючи на тривалий час, на протязі якого проводяться дослідження 

наведеної радіаційним опроміненням термопружності, зміст терміну радіація 

зберігає неоднозначну інтерпретацію. Для прикладу можна послатися на одну із 

небагатьох публікацій[171], в якій під назвою радіаційні випромінювання 

використовуються корпускулярні потоки для взаємодії з речовинами. Але в 

переважаючій більшості публікацій під радіаційним опроміненням розуміється 

використання електромагнітного випромінювання від різних джерел 

різноманітних частот та спектральних складів. Тому у даному розділі під 

явищем радіаційної термопружності будемо мати на увазі зміну в часі і 

просторі величин механічних напружень в твердому тілі, індукованих тепловим 

випромінюванням від зовнішнього нагрітого тіла. Для цього джерелом 

випромінювання в експерименті використано стандартний прилад ИТО-1, 

призначений для калібрування тепловізорів за радіаційною температурою, в 

якому параметри теплового випромінювання визначалися встановленням 

величини температури випромінювача T=400C. 
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Методика експерименту зображена на рис. 3.1а) з тією відмінністю, що 

зразок опромінювався від чорного тіла в напрямку у-координати (рис. 

4.1.1).Зразок мав форму бруска, вирізаного зі скла ТФ-1, яке використовується 

для виготовлення виробів оптики. Чорне тіло з випромінюючою поверхнею у 

формі круга, площа якого незначно перевищує площу торцевої поверхні зразка, 

встановлювалося навпроти нього на відстані 2 см. Виходячи з цього 

визначались габарити зразка: розмір освітлюваної поверхні lx × lz = 2 × 2 см з 

урахуванням відстані від випромінювача дозволяє забезпечувати умову 

ближнього світлового поля і, як наслідок, однорідність радіаційного та 

теплового потоку в зразку. Його розмір вздовж потоків випромінювання та 

тепла ly = 3 см забезпечував практично повне поглинання енергії при невеликих 

значеннях коефіцієнта поглинання. Вимірювання просторових і часових 

характеристик механічного напруження проводилося скануванням зразка 

зондуючим променем. Для визначення координатної залежності зразок 

закріплювався разом з випромінювачем на одному і тому ж рухомому пристрої, 

що дозволяло зберігати задану відстань між ними при їх переміщенні щодо 

променя. У якості його джерела використано напівпровідниковий лазер з 

довжиною хвилі λ = 650 рм і потужністю ~ 1мВт, а середній діаметр пучка 

випромінювання з урахуванням каустики на довжині ходу становив близько 0,5 

мм. 

Вимірювалася величина оптичної анізотропії, яка була перерахована в 

механічну напругу, в залежності від часу при фіксованих положеннях 

зондуючого променя в y-координатах, а також їхній розподіл уздовж теплового 

потоку в певні моменти часу. Додатній знак різниці фаз ортогональних 

компонент випромінювання установкою фази опорного сигналу синхронного 

підсилювача визначався за напруженням стискання уздовж y-координати. 

Успішному використанню модуляційної методики в реєстрації кінетики 

об'єктів, які мають за висловом [129] "повільну власну динаміку", сприяла її 

висока частота. Дійсно, використане значення частоти модуляції 50 kHz сприяє 

зменшенню перешкод, пов'язаних з природою 1/f-шуму. При цьому також 
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забезпечується швидкодія у фізичному визначенні різниці фаз ортогональних 

компонент хвилі, що є умовою виникнення циркулярної поляризації. Зразок 

при вимірах знаходився в оточені навколишнього середовища при 

атмосферному тиску і в умовах природної конвекції. Остання обставина 

змушувала використовувати екранування зразка від нестабільностей 

конвективних потоків, які є причиною довготривалих флуктуацій сигналу 

фотодетектора. 

 На завершення викладення умов експерименту слід відзначити, що у 

формуванні просторової функції напруження вирішальну роль грає 

співвідношення спектральних діапазонів теплового випромінювання та 

коефіцієнта поглинання матеріалу зразка. Що стосується спектрів 

випромінювання, то скористаємось рівнянням Планка для температур 

випромінювача та зразка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 4.1.2 зображені три розподілу, один з яких видається нетривіальним з 

тієї причини, що, будучи різницею інших двох, відображає енергію, яка без 

врахування відбивання може бути поглинута зразком. Звернемо увагу на те, що: 

 - величина цієї енергії, що поглинається зразком, становить лише частину 

від випромінювання, що випромінюється чорним тілом; 
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Рис. 4.1.2 Спектральний розподіл щільності випромінювання чорного 

тіла і досліджуваного зразка при температурах 313К і 293К відповідно, 

а також їх різниця. 
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 - спектр цієї компоненти відрізняється від інших двох, що є істотним з 

урахуванням спектра коефіцієнта поглинання зразка в локалізації нагріву і про 

це йдеться в тексті; 

 - абсолютна величина цієї енергії знаходиться, як видно на шкалі 

ординат, на рівні 1 Дж, що еквівалентно потужності нагрівача в створенні 

контактної термопружності роботи[26] (~ 1 Вт) і дає уявлення про реєстраційну 

здатність вимірювальної системи. 

 Із наведених спектрів щільності випромінювання чорного тіла та зразка 

слідує, що основна енергія випромінювання, обумовлена величиною площі під 

різницевою кривою, припадає на діапазон довжин хвиль 2-20 μm. Зі 

спектральної характеристики коефіцієнта поглинання скла, що 

використовується, слідує, що умова прозорості зразка αd 1 (d - розмір зразка в 

напрямку поширення випромінювання) перестає виконуватися при 2λ μm. 

Враховуючи, що при λ >2μm параметр α(λ) зростає до великих значень, можна 

вважати, що умова сильного поглинання в досліджуваній речовині виконується 

у всьому  діапазоні довжин хвиль, що випромінює чорне тіло. 

 

 4.1.3.  Результати вимірювань та обґрунтування їхня інтерпретації. 

 Зазначимо передусім, що реальні речовини практично завжди містять 

неконтрольовані неоднорідності різного походження та пов'язані з ними 

залишкові внутрішні напруження довільних величин і знаків («заморожена» 

термопружність [82]). Як виявилося, оптична досконалість матеріалу зразка є 

відносною, оскільки при його скануванні вимірювальною системою, що 

використовується, виникає відповідний сигнал фотодіода у відсутності 

зовнішніх впливів. При наявності термопружності в даному випадку із-за 

зовнішньої причини вимірюваний сигнал в першому наближенні є 

суперпозицією двох складових. Тому координатні залежності напруження 

теплового походження, які наведені на рис. 4.1.3, були отримані як результат 

віднімання двох характеристик зразка, які виміряні при наявності нагріву σT(y) і 

в початковому стані σ0(y). 
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 До цього слід  додати, що корисний сигнал ненабагато перевищував 

залишковий, але кожен з них перевищував рівень шумів на порядок, що 

забезпечувало достовірність різницевої величини. 

Звертає увагу той факт, що додатній знак кривих відноситься до 

механічного напруження стискання в напрямку y-осі, що підтверджено 

додатковим тестом і відповідає фізичній моделі теплового розширення. 

Відповідно до цієї моделі, розширенню більш нагрітого приповерхневого шару 

на торці зразка, що опромінюється, перешкоджають сили пружності у сусідній, 

більш холодній частині зразка, що розширюється в свою чергу під впливом 

поверхневого шару. Наведені на рис. 4.1.3 криві можна було б представити як 

розв’язання прямої задачі термопружності, яка полягає у встановленні зв'язку 

між температурними функціями в часі і просторі зразка та індукованими 

тепловим потоком напруженнями. Вирішення цих задач вимагає спільного 
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Рис.4.1.3 Динаміка σ(у) в певні інтервали часу, які відраховано від моменту 

відчинення затвору, при безперервному опроміненні зразка зі сторони 

поверхні у=0. 
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розгляду рівняння теплопровідності, що враховує в даному випадку всі три її 

механізми, та рівняння термопружності. Однак навіть за наявності результату в 

аналітичному вигляді його застосовність завжди буде обмежуватися 

експериментальною похибкою тих констант  (теплопровідності, радіаційної 

сірості, фотопружності, конвективної тепловіддачі, модуля Юнга та ін), які 

використовуються в робочих формулах. 

Тому зробимо інакше, ґрунтуючись на співвідношенні divgrad(T)≈σ(y). 

Оскільки права його частина є результатом, який показано на рис. 4.1.3, 

уявляється можливим за допомогою подвійного графічного інтегрування цієї 

функції отримати координатний розподіл температури при виконанні 

відповідних граничних умов. Перша з них полягає в визначенні величини 

постійної складової температурної функції, яка зникає при її диференціюванні в 

процесі розв'язання прямої задачі термопружності. 

Для цього методом підгонки визначається така її величина, при якій 

результат, отриманий при операції другого інтегрування, відповідає реальним 

значенням температури на кінцях зразка. Ці значення, які одержані в даному 

випадку з вимірів тепловізором, є другою умовою, необхідною для надання 

інтегралу властивості визначеного.  
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Рис. 4.1.4 Динаміка величини перевищення температури в зразку, над 

кімнатною, визначена інтегруванням кривих рис. 4.1.3. 
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Результати подвійного графічного інтегрування експериментальних 

залежностей показані на рис. 4.1.4, виходячи з яких можна зробити декілька 

висновків. Насамперед, кожен з екстремумів на кривих рис. 4.1.3 

відображається відповідною кривизною функцій на рис. 4.1.4, як і повинно бути 

в результаті використаних процедур. Цим радіаційна термопружність 

відрізняється від свого аналога, індукованого контактним нагрівом[22] (розділ 

3), при якому координатна функція температури в однорідній речовині є 

монотонною і має вигляд однозначної експоненти. Далі, на фоні температурної 

динаміки радіаційного походження в значній мірі проявляється кондуктивна 

компонента, що є причиною уповільненої зміни величини деформації і 

підвищення температури вздовж поширення теплового потоку. Про характер 

теплового потоку дифузійної природи також свідчить рух уздовж y-осі 

екстремумів від’ємного знака кривих, приведених на рис. 4.1.3. Їхнє 

походження пов'язане, як слідує з рівняння Пуассона, з другою похідною 

координатної функції потенціалу, яка максимальною кривизною відповідає 

екстремуму механічного напруження. Розташування екстремумів у 

координатно-часовому просторі зображає аналогічно рис.1.11 залежність, 

нахил якої є фізичною ілюстрацією швидкості теплового фронту, зумовленого 

трьома механізмами теплопередачі. До цього слід додати факт присутності 

внутрішньої радіаційної теплопередачі, що проявляється у випередженні 

швидкості кондуктивного потоку тепла. Внаслідок цього, на нижньому торці 

зразка з часом виникає градієнт температури протилежного ознаку (підвищена 

температура краю зразка) за рахунок внутрішнього відбиття випромінювання 

від його полірованої поверхні. 

Спільний прояв кондуктивної, радіаційної і конвективної компонент 

теплопередачі спостерігається в кінетиці механічної напруги, що фіксується в 

положенні зондуючого променя y = 0,3 см.  На рис. 4.1.5(a) показано зміну 

величини напруги при безперервному опроміненні зразка постійною 

інтенсивністю на протязі часу, необхідного для усталеного стану потоку тепла, 

а також релаксація напруги при його природному охолодженні. 
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Свідченням участі всіх трьох механізмів теплопередачі є не тільки 

асиметрія частин залежності σ (t), яка характеризує процеси нагрівання й 

охолодження, але і їхні параметри. Так, аналіз залежності прямого процесу 

показав, що його неможливо виразити елементарними функціями, особливо на 

ділянці зростання напруження від нуля до першого екстремуму. Очевидно, 

причиною цього є зміна в часі співвідношення інтенсивностей всіх трьох 

механізмів з урахуванням в тепловому балансі конвективної складової. Інакша 

справа склалася з тією частиною кривої на рис. 4.1.5(а), яка описує процес 

охолодження. Кінетика цього процесу наведена на рис. 4.1.5 (b), з якого слідує, 

що він складається з двох експонент, що розрізняються характеристичними 

параметрами. Є підстави припустити, що в процесі з часом τef=36s беруть 

паралельну участь дві складові: кондуктивна і конвективна. Що ж до процесу з 

τcv=24s, то його можна пов'язати з конвекцією як більш швидкісним 

тепловідводом, судячи з реакції зразка на флуктуації повітряних потоків в його 

оточенні. 

У такому випадку не складає труднощів вирахувати із суми зворотніх 

часів з урахуванням їхніх протилежних знаків, які визначають паралельний 

процес, параметр кондуктивної складової. Графічне вираження цього параметра 

показано на рис. 4.1.5 (b) лінією з нахилом τcd = 71 сек як гіпотетичний випадок 
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Рис.4.1.5. Кінетика σ(t), що реєструється зондуючим променем в 

положенні y = 0,3 сm під впливом чорного тіла протягом t = 0280 

сек і при його відсутності t >280 сек - (a); частина кривої σ(t) при t 

>280 сек в напівлогарифмічних координатах - (b). 
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єдиного механізму теплопередачі. Величина нахилу є досить доброю 

ілюстрацією припущення[129], а саме, що повільна динаміка напруги адекватно 

відображається методом на основі безперервної модуляції випромінювання. 

Доречно також приписати походження екстремумів, які мають місце після 

включення зовнішнього випромінювання і його виключення, радіаційній 

компоненті, час встановлення якої незрівнянно менший з іншими двома. 

Додатковий аргумент на користь цього факту дає крива σ(y)Δt=5s на рис. 4.1.3, з 

якої видно, що протягом перших секунд опромінення зразка напруга 

локалізується в області поглинання випромінювання, тобто у при поверхневому 

шарі. 

Час релаксації напруження пов'язаний з координатою спостереження, 

про що свідчить рис. 4.1.6. Тут в нормованому вигляді на одну і ту ж вихідну 

ординату наведені в напівлогарифмічному масштабі залежності σ(t) в початкові 

моменти релаксації, які зареєстровані при зазначених позиціях y-координати. Із 

рисунка слідує, що перші три координати знаходяться у близькій до лінійної 

залежності від часу, протягом якого точка максимальної крутизни 

температурної функції просунулася уздовж теплового потоку. Як видно, ця 

точка в неусталеному стані зміщується з часом уздовж y-координати. 

Побудована на основі цих просторово-часових параметрів характеристика є не 

що інше, як швидкість цього зміщення, тобто динаміка теплового фронту. 
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 4.1.4. Висновки 

На основі експериментально досліджених динамічних та кінетичних 

особливостей явища термопружності, індукованого тепловим 

випромінюванням в модельному зразку зі скла [38, 46,47], можна зробити 

наступні висновки: 

1. Детектування явища виконувалося оптико-поляризаційним методом, 

модифікованим технікою модуляції поляризації зондуючого 

випромінювання, внаслідок чого висока чутливість реєстраційної 

системи дозволяє виявляти величини механічного напруження при 

незначних перепадах температур.  

2. З аналізу експериментальних результатів слідує, що в генерації та 

протіканні явища термопружності беруть участь при невизначеному 

співвідношенні інтенсивностей всі три складові теплопередачі при 

єдиному зовнішньому фізичному впливі. 

3. За допомогою подвійного графічного інтегрування експериментальних 

функцій механічної напруги отримано координатні залежності 

температури в різні моменти часу експозиції, що є рішенням зворотної 

задачі термопружності. 

4. Зміщення в просторі координат екстремуму функції механічного 

напруження σ (y) відображає динаміку теплового фронту.  

5. Аналіз релаксації величини напруги дозволив визначити ієрархію 

характеристичних часів встановлення компонентів, тобто механізмів, що 

беруть участь в теплопередачі. 

 

 4.2. Компонентний аналіз термопружності, індукованої радіаційними 

випромінюваннями. 

 4.2.1. Обставини, що стосуються стану проблеми. 

Відомо, що термічне розширення твердого суцільного однорідного тіла 

обмежується нерівномірністю градієнта температури в умовах теплового 

потоку [82]. В цьому випадку, що є загальним, нерівномірність температурного 
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розширення речовини є причиною виникнення в ньому термонапружень, 

вивчення яких здійснюють еластостатика і еластокінетика. Ці дві частини 

фізики твердого тіла описують зв'язок між пружними полями в речовині, 

викликаними деформацією, і параметрами температурного поля, які в свою 

чергу пов'язані з енергією деформації [84]. Ця галузь механіки заснована на 

синтезі класичної теорії пружності і теорії теплопровідності. Отримавши 

значний розвиток за останні десятиліття ця наука стала джерелом великої 

кількості публікацій. Тому результати досліджень в цій галузі для зручності 

сприйняття доцільно подавати в структурованому вигляді. Так, тільки 

збудження теплових потоків може нараховувати десяток способів [122]: 

контактний, радіаційні інфрачервоний і корпускулярний, лазерні імпульсний і 

стаціонарний, звуковий, механічні ударний, фрикційний і т.і.  До цього можна 

додати приблизно таку ж кількість фізичних ефектів та експериментальних 

методів їх реєстрації. Умовно ця кількість поділяється на дві пов'язані 

обставини, які найбільш часто використовуються в дослідженнях деформації 

твердого тіла. Мається на увазі різноманітність способів термічної генерації 

напруг і варіантів оптико-поляризаційної реєстрації пов'язаного з ними 

двопроменезаломлення [67,86,123,141]. 

В дослідженні йтиметься також про дві фізичні обставини - 

термоеластичний ефект і оптичний спосіб його реєстрації й кожен із них окремо 

володіє елементами новизни. Перш за все, це стосується використовуваного 

процесу радіаційного охолодження зразка, при якому він  втрачає внутрішню 

енергію за рахунок теплового випромінювання. Такий стан об'єкта дослідження 

зумовлений певною просторовою неоднорідністю радіаційного поля, в якому він 

знаходиться, і, як наслідок, в негативному радіаційному балансі всередині його. З 

цього випливає, що в разі проведення експерименту в кімнатних умовах зміна 

температур на кінцях зразка може становити одиниці градусів від кімнатної. У 

такому випадку для вимірювання малих значень механічної напруги, що має місце 

у цих умовах, потрібна унікальна техніка, здатна на достовірну реєстрацію всіх 

особливостей процесу встановлення еластокінетики і еластодинаміки. Прикладом 
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такої техніки є модуляційна поляриметрія (МП), порівняно нова і така, що 

розвивається, галузь спектрометрії[12]. Їй властиві елементи диференцйної 

спектроскопії [2] і пов'язані з нею підвищені аналітична і виявна здатності. Як 

було  показано в [26], з її допомогою вдається реєструвати термонапруження в 

умовах практично відсутності залежності від температури всіх механічних і 

оптичних коефіцієнтів, що беруть участь в генерації напруг і реєстрації оптичної 

анізотропії зразка. Тому завдання експерименту полягає в продовженні та 

розвитку розпочатих в [32] досліджень особливостей радіаційної термопружності, 

в яких генерування напруг здійснювалося зовнішнім тепловим випромінюванням. 

Але, як зазначено в [172], радіаційне охолодження твердого тіла також 

супроводжується виникненням внутрішніх напружень, структура яких свідомо 

повинна відрізнятися від таких при зовнішній радіації. Їх детальне вивчення 

становить, перш за все, академічний інтерес через асиметрію умов зовнішньої і 

внутрішньої радіації. Публікацій, присвячених темі радіаційного охолодження у 

галузі фізики твердого тіла, обмаль. Зокрема, робота [173], в якій імпульсною 

методикою реєструється негативний радіаційний баланс в напівпровідниковому 

кристалі за рахунок виносу вільних електронів з його об’єму. Однак більш 

важливі практичні обставини, пов'язані з радіаційним охолодженням матеріалів, 

що виготовляються або піддані термічній обробці при температурах до 1000 К 

[174], 2000 К [175]. Реєстрація в реальному часі процесів, що протікають в таких 

умовах, стає проблематичною, а то і взагалі неможливою. В такому випадку є 

підстави сподіватися, що їхнє моделювання при знижених температурах завдяки 

достатній для цього виявній здатності техніки МП дозволить отримати 

результати, які можуть бути трансльовані на зазначені умови. 

До цього слід додати, що радіаційне охолодження, яке використовується в 

нашому випадку, є керованим і може бути застосовано для моделювання таких 

процесів, як нічне охолодження поверхні Землі [176], будівель [177] і сховищ 

теплової енергії [178]. Існує також необхідність відмежуватися від значної 

кількості робіт [179,180], в яких під радіаційним охолодженням мається на 
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увазі технологія виробництва холоду на основі використання гістерезисних 

характеристик в матеріалах з властивостями мартенситного перетворення. 

 

 4.2.2. Техніка експерименту та його особливості . 

Вимірювання термопружності, як реєстрація зміни в часі і просторі 

величин механічних напружень в твердому тілі, індукованих спочатку 

радіаційним охолодженням, проводилося за допомогою поляриметричної 

установки, схема якої наведена на рис. 4.2.1. Основним її компонентом є 

фотопружний модулятор поляризації, а її функціонування відповідним 

розташуванням елементів налаштоване на реєстрацію лінійного 

двопроменезаломлення і докладно описано в [32]. Тому тут обмежимося 

описом відмінностей. Зразок (2) у вигляді паралелепіпеда lx × ly × lz = 2 × 3 × 2 

см було вирізано зі скла ТФ-1, вибір якого був обумовлений його оптичною 

однорідністю, а також відповідністю характеристичних часів процесів 

теплопередачі і реєстраційної апаратури. Важливою також була обставина, 

пов'язана з незалежністю пружних і оптичних властивостей матеріалу зразка 

від радіаційних впливів. Всі поверхні зразка піддавалися стандартній обробці 

(шліфування, полірування) для мінімізації структурних дефектів поверхні і 

пов'язаних з ними залишкових напружень. Радіаційний вплив на зразок 

здійснювався джерелом у вигляді елементу Пельтьє (3), який однією з двох 
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Рис. 4.2.1. Геометрія експерименту для реєстрації термопружності, 

генерованої радіаційними охолодженням і нагріванням. 1- лазер; 2 – 

зразок; 3 – зворотній холодильник-нагрівач Пельт'є; 4 - компенсаційна 

фазова платівка; 5 - фотопружний модулятор поляризації; 6 – лінійний 

поляризатор; 7 – Si-фотодетектор. Е – електричне поле хвилі. 
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еквівалентних поверхонь розташовувався на тепловідвідному радіаторі. Режим 

охолодження або нагрівання елементу визначався полярністю струму 

живлення, а розміри випромінюючої поверхні незначно перевищували площу 

торцевої xz-поверхні зразка, чим забезпечувалися умови однорідності 

ближнього поля в приповерхневій його частині. Відносно кімнатної 

температури 295 К одна і та ж поверхня зразка охолоджувалася до 292 К або 

нагрівалася до 298 К. Вимірювання проводилися в середовищі навколишнього 

повітря при нормальному атмосферному тиску, тому екранування зразка від 

флуктуацій конвективних потоків було корисним для зменшення нестабільності 

вимірюваного сигналу. 

Елемент Пельтьє займав вихідне положення в стороні від зразка для 

приведення його в стан готовності, а його дія (охолодження або нагрівання) 

«включалася» розміщенням над зразком за допомогою поворотного механізму. 

Таким чином, з кінетики процесу встановлення термонапруженого стану в 

зразку виключалася компонента, пов'язана з кінцевою величиною часу 

встановлення робочого режиму елемента. При цьому фіксована відстань між 

поверхнями елемента і зразка (5 мм) була необхідною умовою для їх спільного 

переміщення щодо зондуючого променя під час вимірювання координатних 

характеристик. 

З оптичної схеми досліду рис. 4.2.1 слідує, що напрямок теплового потоку в 

зразку визначає в його просторі орієнтацію еліпсоїда Френеля (індикатриси 

показників заломлення) так, що його осі збігаються з x- і y-координатами зразка. В 

такому випадку зондуюче випромінювання (напівпровідниковий лазер з 

довжиною хвилі λ = 650 nm) має бути лінійно поляризованим і встановленим так, 

щоб азимут поля хвилі E становив кут 45о відносно осей зразка. У зазначеній 

геометрії досліду умова рівності двох компонент поля хвилі Ex = Ey є 

оптимальною з точки зору ефективного перетворення випромінювання в 

циркулярно поляризоване при його поширенні в анізотропному зразку. Це 

випливає з властивостей поляризаційної оптики[13], згідно з якими інтенсивність 

циркулярно поляризованої компоненти визначається виразом IV = ExEysin(). Тут 



 149 

 - різниця фаз між ортогональними лінійними компонентами, яка в свою чергу, 

описується співвідношенням = 2π*(d/λ)*(n), де d - товщина зразка в напрямку 

поширення випромінювання, n = nх - nу. Оскільки довжина хвилі зондуючого 

випромінювання - λ і товщина зразка в напрямку його поширення - d відомі, то 

інтенсивність IV відповідає величині і знаку оптичної анізотропії n. За умови 

< 1, що має місце в наших вимірах, і невеликих деформаціях в межах закону 

Гука, величина оптичної анізотропії є мірою механічної напруги  = Cσ. 

Еластооптична константа C (величина набігу фази на одиницю механічного 

напружених [155]), визначається додатковим виміром анізотропії при деформації 

зразка зовнішнім контрольованим зусиллям. Таким чином, у величині і знаку 

циркулярної компоненти випромінювання, що вийшло із зразка, міститься 

інформація про величину і знак внутрішніх механічних напружень, що виникли 

внаслідок термопружності. 

Термонапруження, як величина циркулярної компоненти IV  

нормована на еластооптичну константу, реєструвалася у вигляді залежностей 

від часу опромінення при фіксованих положеннях зондуючого променя в 

заданих значеннях y-координати. Сигнал фотодетектора вимірювався lock-in-

нановольтметром на частоті модуляції, яка становила 50 kHz. Селективна 

реєстрація сигналу і його досить висока частота дозволила впевнено фіксувати 

невеликі механічні напруги. При величині напруження 102 Па співвідношення 

сигнал/шум становило 10, а при постійній часу інтегрування  = 0,1s успішно 

відображалася кінетика найшвидшого процесу теплопереносу. Зазначена 

чутливість вимірювальної техніки щодо анізотропії обмежувалася наявністю 

неминучих залишкових напружень. Тому при вимірюванні в фіксованій 

координаті застосовувалася їх компенсації фазовою платівкою, що дозволяло 

проводити вимірювання за принципом «від нуля». Додатній знак сигналу 

встановлювався фазою опорного сигналу синхронного підсилювача або зміною 

на 90о азимута електричного поля хвилі і відповідав напрузі стискання вздовж 

y-координати зразка. 
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 4.2.3. Результати та обговорення. 

 Відзначимо, що при дослідженні радіаційної термопружності скляного 

зразка, що опромінюється тепловим випромінюванням чорного тіла, нами 

раніше було зареєстровано радіаційне охолодження[32]. Там це явище, яке 

супроводжувало циклічний процес нагріву-охолодження, проявлялося у вигляді 

процесу релаксації зразка до рівноваги після припинення його радіаційного 

нагріву. У даному дослідженні радіаційне охолодження твердого тіла і пов'язані 

з ним внутрішня напруга і двопроменезаломлення є основними об'єктами 

дослідження. Необхідність його виконання обумовлена, насамперед, 

спектральною різницею коефіцієнтів поглинання (випромінювання) джерела 

радіації чорного тіла в першому випадку і досліджуваного зразка в другому. Ці 

міркування були покладені в основу експерименту, результат якого наведено на 

рис. 4.2.2. Тут величина механічної напруги в одній з точок зразка отримана 

безперервним вимірюванням величини двопроменезаломлення в чотирьох 

циклах зміни умов.  
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Рис. 4.2.2. а) кінетика температури поверхні зразка, що індукована 

радіаційними охолодженням і нагріванням; b) кінетика механічної 

напруги в зразку, індукована: радіаційним охолодженням і природним 

нагрівом протягом 0 - 25 і 25 - 50 хв відповідно; радіаційним нагрівом і 

природним охолодженням протягом 50 - 75 і 75 - 100 хв відповідно. 

Зондування в точці у = 7 мм. Позитивний знак відповідає деформації 

стискання. 
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Точка зондування з координатою y = 7 мм була обрана з міркувань 

отримання найбільш інформативною форми кривої. 

Крім того, не виключено, що найменші зміни співвідношень амплітуд 

компонентів теплопередачі можуть приводити в сукупності до істотних  

відмінностей в загальних характеристиках. 

Два циклу з них - перший і третій - обумовлені зовнішніми примусовими 

діями на зразок у вигляді радіаційних охолодження і нагріву відповідно. 

Наступні два циклу - другий і четвертий –були  зворотні процеси - релаксація 

градієнтів температури і напружень в зразку в напрямку рівноважного стану за 

рахунок природних нагріву і охолодження відповідно. 

У всіх чотирьох випадках час встановлення стаціонарного стану 

визначається з умови постійної величини результату відповідної дії. 

Як видно, в кожній парі характеристик охолодженнянагрівання 

екстремуми мають протилежні знаки, що може бути пов'язано зі зміною 

напрямків теплових потоків і, отже, знаків градієнтів радіаційних полів. 

Насправді причина полягає в тому, що відповідно до закону Пуассона напруги 
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Рис. 4.2.3. Приклад визначення часу 

релаксації величини термоеластики в 
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протягом відновлення його рівноваги 
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 формуються не градієнтом функції потенціалу (у) (температури в даному 

випадку), а величиною її кривизни в точці зондування σdiv  . У реальному 

експерименті зміна знаку величини двопроменезаломлення n = nх - nу  

пов'язана зі зміною азимуту оптичної індикатриси (еліпсоїда Френеля) на 90о 

відносно координат зразка при фіксованому азимуті поля хвилі (рис.4.2.1). 

Відзначимо також, що характеристики прямого та зворотного циклів 

охолодження-нагріву збігаються одна з другою з точністю до похибок 

експерименту, в чому можна переконатися їх накладанням із застосуванням 

елементів трансляційної симетрії. Однак більш важливим є те, що кожна з 4-х 

частин загальної характеристики містить одні й ті ж особливості у вигляді 

швидкої і повільної релаксації, розділених двома екстремумами. Звідси не 

важко зробити висновок, що кожна з них складається з трьох ділянок, що 

розрізняються не тільки амплітудами, але і тенденціями. 

На прикладі першої частини проведемо аналіз, результати якого можуть 

бути властиві іншим трьом. Концепція аналізу базується на двох принципових 

обставинах. Одна з них полягає у високій виявній здатності техніки МП щодо 

малих значень параметра анізотропії та достовірній їхній реєстрації при 

незначних перепадах температури в досліджуваному зразку. 

Друга обставина є наслідком першої і полягає в тому, що в цих умовах 

практично відсутня температурна залежність коефіцієнтів, що беруть участь в 

генерації термоеластики (модуль Юнга, коефіцієнти теплопередачі, Пуассона, 

лінійного розширення) і в ефектах її реєстрації (показник заломлення, 

еластооптичний коефіцієнт). В такому випадку можна сподіватися, що в силу 

лінійності рівнянь, що описують процес виникнення термоеластики і її релаксації, 

їхні рішення мали б вигляд експонентних функцій. Далі будемо використовувати 

той очевидний факт, що дві з трьох функцій першої частини характеристики рис. 

4.2.2 за часи t0.65 хвилин і t6 хв досягли усталеного значення. Тому 

найтриваліша за дисперсією частина складної функції має підставу бути 

елементарною. Дійсно, її подання в ln-координатах має вигляд прямої, що тягнеться 

на декілька логарифмічних порядків та нахил якої визначається чисельним 
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значенням  величини характеристичного часу релаксації. Результат цієї процедури 

представлений на рис. 4.2.3, який ілюструє швидкість релаксації при використанні 

двох варіантів - природної і примусової конвекції в оточенні зразка. Виявлена 

сильна реакція процесу охолодження на зміну зовнішніх умов дає підстави 
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Рис.4.2.4. а) визначення характеристичного часу встановлення напруги за 

конвективним механізмом теплопередачі і його апроксимація експонентною 

залежністю cv = 5,3 * exp (-t/τ +1,02, τ = 5,75 хв; b) – теж саме за кондуктивної 

теплопередачі з апроксимацією cd = 16,3 * exp (-t/τ, τ = 1,01 хв; с) – модель 

радіаційної компоненти rad = 10,0 * exp (-t/τ, τ = 5,1 сек, як різниця ординат 

експериментальної та модельної кривої рис. b). 
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пов'язувати цю частину характеристики з компонентою конвективної 

теплопередачі. На підставі виявленого таким способом значення часу релаксації 

можна змоделювати експоненту, надавши їй таку амплітуду усталеного стану, при 

якій вона найкращим чином узгоджується з експериментом (рис. 4.2.4 (a)). 

Отримана модельна функція служить підставою для подальшого 

розкладання частини кривої в діапазоні 0 < t <6 хв, яка в свою чергу 

складається з двох компонент. 

Той факт, що вони так само істотно розрізняються релаксаційним 

параметрами, дає практичну можливість поділу їх на складові. Для цього модельну 

криву рис. 4.2.4(а) (суцільна) використовуємо як абсцису, від якої відраховуються 

ординати експериментальної кривої повільної компоненти. Отримана функція в 

логарифмічних координатах також має форму прямої, нахил якої визначає 

характеристичний час кондуктивної теплопередачі в об’ємі  зразка. Визначений у 

такий спосіб параметр процесу релаксації дозволяє отримати модельну криву, 

показану на рис. 4.2.4(b) суцільною лінією. За такою ж процедурою з різниці 

ординат модельної кривої і загальної експериментальної отримуємо параметри 

модельного зображення найшвидшої компоненти. Вона займає ординати між 

модельною і експериментальною кривою в проміжку 0 < t < 0,4 хв. Її інтерпретація 

не викликає труднощів, якщо врахувати, що в теорії випромінювання ефекти 

поглинання і випромінювання вважають поверхневими [155]. На практиці, однак, 

спектри випромінювання джерел радіації, як і їхні спектри поглинання, мають 

діапазоном довжин хвиль, який визначається температурою речовини і 

коефіцієнтом випромінювання, який залежить від типу матеріалу і властивостей 

його поверхні [175]. Тому з урахуванням закону Бугера-Ламберта ефективна 

довжина локалізації поглинання (випромінювання) енергії набуває кінцевого 

розміру, які визначаються в першому наближенні добутком функціональних 

виразів двох законів. В даному випадку важливою обставиною є те, що ця 

компонента має протилежний знак відносно кондуктивної компоненти. Це видно з 

рис. 4(b), де від компоненти cd відбувається віднімання компоненти cv  протягом 

t<0,65 хв. Цей факт дозволяє інтерпретувати швидку компоненту як 
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опосередковано радіаційну, пов'язану з товщиною шару радіаційного поглинання-

випромінювання. Отриманий результат узгоджується з висновком роботи [182] про 

те, що при великих коефіцієнтах поглинання ефекти випромінювання 

поширюються тільки в близькому оточенні випромінюючої ділянки і описуються 

дифузійним рівнянням для радіаційного потоку тепла. Тому можна припустити, що 

параметр часу rad тут має ефективну величину, яка визначається, як в розмірному 

ефекті, не тільки коефіцієнтом теплопровідності, але і товщиною шару, протягом 

якого відбувається поглинання-випромінювання радіації. 

На рис. 4.2.5 представлені для порівняння всі три компоненти теплопередач з 

параметрами, отриманими з розкладання першої частини загальної характеристики. 

Амплітудам кривих при їхньому суміщенні були додані величини у вигляді різниці 

ординат початкового і усталеного стану модельних залежностей. Той факт, що 

деякі з них в початковий момент часу мають кінцеву величину, не є 

парадоксальним, оскільки баланс величин амплітуд з урахуванням їхніх різних 

знаків забезпечує в початковий момент часу нульовий сигнал. Втім, умова балансу 

величин напружень з урахуванням їх знаків зберігається протягом усього часу 

релаксації. Наявність компонент термопружності з різними знаками не суперечить 

умові просторової рівноваги зразка при рівності нулю головного вектора всіх 

діючих в ньому сил. Звертає увагу той факт, що наведена ілюстрація отримана в 

конкретній точці координати градієнта температури. Немає сумніву, що в інших 
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Рис. 4.2.5. Кінетика компонент термонапружень, що генеровані трьома 

компонентами теплопередач в координаті y = 7 mm. 1mv  0,01 kg/cm2 
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точках зразка співвідношення величин компонент напружень й їхні 

характеристичних часів мають бути іншими.  

Якісною ілюстрацією цього висновку є рис. 4.2.6. Тут показані 

координатні залежності сумарного напруження для трьох значень часу з 

діапазону, протягом якого встановлюється радіаційна компонента. З 

попереднього аналізу випливає, що вона має протилежний знак щодо 

кондуктивної компоненти, що дає підстави для висновку про локалізацію 

радіаційного напруги в приповерхневій області зразка. Немає сумніву, що 

співвідношення релаксаційних параметрів компонент теплопередач буде 

сильно відрізнятися в координатному представленні. Їх встановлення з 

урахуванням поділу амплітудних величин є окремою задачею 

Висновок. 

У зразку зі скла марки Флінт експериментально досліджено [38, 

46,47]кінетику термопружності, індуковану радіаційним полем в двох варіантах 

- охолодженням і нагріванням. Реєстрація напруги в умовах різниці температур 

на кінцях зразка величиною кілька градусів проводилася технікою 

модуляційної поляриметрії. Величина механічної напруги у використаному 

методі вимірювання є лінійною функцією величини оптичної анізотропії. 

Результати вимірювання її кінетики в окремих точках градієнта температури 
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свідчать про її складний зміст, що залежить від координати в напрямку 

теплового потоку. Умова малого перепаду температури, що мала місце в роботі, 

була підставою для моделювання загальної кінетики напруги у вигляді 

експонентних залежностей. Додатковим вимірюванням обґрунтовано зв'язок 

напружень з радіаційною, кондуктивною і конвективною компонентами 

теплопередач, що беруть участь у формуванні температурного поля. На 

прикладі виконаного аналізу однієї з залежностей отримано параметри 

(характеристичний час експонент і усталені амплітуди) всіх трьох механізмів 

теплопередачі. 

Відзначимо, що в [183]  розглядалося комбіноване радіаційне і 

конвекційне охолодження. Чисельне рішення нелінійної задачі представлено в 

безрозмірному графічному вигляді і широкому діапазоні змінних. Результати 

якісно узгоджуються з нашими на відміну від роботи [174], де ефект теплового 

випромінювання, як правило, дуже малий у порівнянні з конвективним 

охолодженням. 

 4.3. Комплексна термопружність, індукована радіаційним охолодженням 

скляного зразка, та просторовий аналіз її компонент. 

 4.3.1. Фізичні підстави для аналізу. 

Передача тепла зазвичай відбувається з об'єкта високої температури до 

об'єкта з більш низькою температурою. Теплопередача відповідно до Першого 

закону термодинаміки змінює внутрішню енергію обох систем, що беруть у ній 

участь.  

Як відомо [184], термін «теплообмін» охоплює явища, суть яких полягає в 

перенесенні деякої кількості теплоти з однієї частини простору в іншу. Це 

перенесення може здійснюватися в трьох абсолютно різних за своєю природою 

формах: випромінювання, теплопровідності і конвекції. Ці форми перенесення 

тепла за рідкісним винятком розглядаються у взаємозв'язку один з одним. 

Більш того, в більшості випадків вони співіснують в єдиному процесі. Однак в 

цьому криється деякий парадокс, бо ці форми теплопереносу за своєю суттю 
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мають абсолютно різні фізичні причини - теплопровідність супроводжується 

внутрішньою радіацією, а конвекція є контактною взаємодією. З огляду на це 

спроби кількісного розгляду компонентних механізмів теплопереносу, тобто,  у 

відокремленому вигляді обмежувалися дією конвективної складової. 

При відсутності конвективних потоків речовин властивості середовища 

визначаються двома типами теплопереносу: теплопровідністю і тепловим 

випромінюванням. У більшості випадків, за винятком досліджень прозорості 

атмосфери Землі [185], внесок радіаційної компоненти в теплообмін вважається 

малим, що є дискусійним питанням, в порівнянні з внеском кондуктивної 

компоненти. Радіаційно-кондуктивні задачі з передачі тепла найчастіше 

розглядають стосовно до напівпрозорих матеріалів при високих температурах 

(~ 1000 оC) [186,187]. При невеликих температурах 38-40о С радіаційний і 

кондуктивний внески можуть бути порівнянні для технічно легких 

теплозахисних матеріалів, як це показано в роботі [188]. Інші теоретичні і 

експериментальні роботи  [189-193] з ідентифікації і дослідження форм 

теплопереносу представлені в основному вивченням одного, двох і рідше трьох 

механізмів теплопереносу через складність їх поділу. Наприклад, в роботі [189] 

досліджують змішану конвекцію у напіввідкритій прямокутній порожнині, 

заповненій повітрям, а в роботі [191] вивчають термічну провідність між 

внутрішніми поверхнями замкненого об’єму і зовнішніми поверхнями 

циліндричного тіла. У будь-якому випадку, моделювання процесів 

теплопереносу пов'язано з великою кількістю параметрів, складними 

рівняннями (в основному рівняннями з частковими похідними) і складними 

методами моделювання. Проте, моделювання комплексного середовища може 

допомогти досліджуванню ефектів при нагріванні і охолодженні в пристроях, 

компонентах або процесах. За допомогою програмного забезпечення вивчають 

типові і нетрадиційні завдання механізмів теплообміну [194]. Підсумовуючи 

слід відзначити, що одне й те саме явище може бути описано кількома 

теоретичними моделями в залежності від мети, яку ставили перед собою їх 
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автори. Кожна з цих моделей є адекватно обмеженою і відповідає одним 

експериментам, при цьому, не задовольняючи іншим. 

Викладене нижче дослідження є продовженням експериментальної 

роботи [141]. Показано отримання координатних залежностей механічної 

напруги, викликаної всіма трьома разом механізмами теплопередачі, і 

проведено аналіз окремо кожного механізму в процесі охолодження зразка від 

внутрішньої радіації. Також отримані результати дають підстави для 

характеризації руху теплового фронту в теплопровідному середовищі. Для 

цього зміна теплового балансу і втрата внутрішньої енергії зразка 

здійснювалась зниженням температури зовнішнього середовища. Ця дія 

супроводжується тепловим випромінюванням зразка в зовнішній простір. Як 

поглинання зовнішнього випромінювання, так і випромінювання зсередини 

зразка створює неоднорідно розподілені за координатою радіаційне, 

температурне і, як наслідок, деформаційне поле. Термопружність, що виникає 

при цьому, реєстрували вдосконаленим оптико-поляризаційним методом. Цей 

метод відомий як техніка модуляційної поляриметрії (МП) [141, 195]. 

Радіаційне охолодження, що використовується, обумовлює невеликий 

температурний градієнт у зразку. Різниця температур на кінцях зразка 

становила одиниці градусів. Напруги, викликані тепловим потоком, також 

мають малі значення, проте генеровані ними величини сигналів детектора 

перевищують на порядки амплітуду шумів. 

Таким чином завдання складається з двох пов'язаних частин. Перша - 

провести безпосереднє вимірювання напружень, викликаних сукупністю 

радіаційної, кондуктивної і конвективної складових теплопередачі протягом 

часу радіаційного охолодження скляного зразка і інтерпретувати отримані 

залежності за допомогою математичного моделювання. Друга - 

використовуючи розроблений раніше [196] метод аналізу отриманих 

результатів, визначити напруги, викликані кожним з трьох механізмів 

теплопереносу у відокремленому вигляді.  
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 4.3.2. Експеримент і зразки. 

Оптична схема вимірювальної установки показана на рис. 4.2.1(а). 

Принцип її дії заснований на техніці МП і докладно описаний в розділі 4. 

Холодильник (елемент Пельт’є) був розташований над зразком на відстані 5 

мм, а його випромінювальна поверхня трохи перевищувала розміри у-поверхні 

зразка. Температура холодильника величиною струму живлення 

встановлювалася  на рівні 6 °C, що забезпечувало температуру поверхні зразка 

на 2°C нижче задньої поверхні (кімнатна температура). Розподіл уздовж у-

координати величини анізотропії Δn(у) і пов’язаної із нею різниці напружень 

(σx - σy) вимірювали наступним чином. У режимі реального часу реєстрували 

систему величин Δnі(t) в послідовних точках уі-координати (рис. 4.2.1(б)) 

протягом циклу початок потоку – встановлення рівноваги. Тут індекс і є 

значенням точки у-координати (і  1, 2, …20 мм), у якій відбувалося 

вимірювання залежності від часу величини анізотропії. Із сімейства отриманих 

кривих Δn(t)уi вибором даних для відповідних моментів часу будуємо 

залежності Δn(у)t. Виміряний сигнал переводився з відносних одиниць в 

абсолютні з використанням додаткового вимірювання, при якому зразок 

піддавався зовнішньому контрольованому зусиллю стискання (тестове 

навантаження). Виявна здатність вимірюваної системи відносно величини 

напруги була встановлена додатковим тестуванням 1*102 Pa. Зразок для 

вимірювань виготовлений із оптичного скла марки СФ, як і в роботі [11]. 

 

4.3.3. Аналіз результатів та їхня інтерпретація. 

В роботі основна увага приділена вивченню просторових співвідношень 

напружень від радіаційної, кондуктивної і конвективної компонент 

(механізмів) теплопереносу в умовах радіаційного охолодження скляного 

зразка. Існує твердження [197], що ці компоненти є нероздільні окремо. 

Поодинокі випадки розміщення зразка в вакуумі заради виключення 

конвективної компоненти у [198], не суперечать попередньому твердженню. 
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Всупереч цій думці проведено поділ в просторі компонент напружень від 

радіаційного, кондуктивного і конвективного теплопереносу. 

 Для цього було використано викладені в роботі [141] експериментальні 

часові залежності σ(t), отримані в дискретних точках у-координати зразка на 

відстані у = 1 ÷ 20 мм від його охолоджувальної поверхні. Там же докладно на 

прикладі однієї з залежностей σ(t) описано метод її аналізу. В основі цього 

методу використана математична апроксимація складної залежності σ(t). Ця 

залежність, форма якої має ознаки трьох компонент з параметрами релаксації, 

що сильно розрізняються, була відтворена кривою, що складається з трьох 

експонент. Амплітуди експонент і параметри їхньої релаксації були визначені з 

аналізу експериментальних даних. Ці відомості стали основою для розкладання 

залежностей комплексної механічної  напруги від часу σ(t) на компоненти, що 

пов’язані із трьома формами теплопередачі - радіаційною σr(t), кондуктивною 

σcd(t) та конвективною σcv(t). 

В результаті отримано три серії експонентних залежностей напруги від 

часу σ(t), що відповідають трьом механізмам теплопереносу в  певних точках у-

координати зразка. Для спрощення подальшого опису перетворення часових 

функцій σ(t) на просторові σ(у) скористаємося тільки одним результатом. Він 

отриманий з первинного графіка (рис.4.4.2а) моделюванням конвективної 

компоненти теплоперенесення такої величини, при якій результат апроксимації 

Рис. 4.3.1. Залежності σcv(t) – 

експоненти, отримані із 

розкладання σ(t) для у 

1÷20 мм від охолоджуваної 

поверхні. 
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найкраще узгоджується з результатом вимірювання. На рис. 4.3.1. показано 

часові залежності σcv(t) - експоненти після розкладання, що характеризують 

конвективний механізм теплопередачі в позиціях у-координати і = 1 ÷ 20 мм від 

охолоджуваної поверхні. Відзначимо, що цей результат є проміжним, оскільки 

він використовується як початковий для отримання у подальшому просторових 

залежностей σ(у) в певні моменти часу, відраховані від початку охолодження.   

Таким же чином отримано інші дві серії залежностей від часу σcd(t) і σr(t), 

що відносяться до іншим двох механізмів теплопередачі. Внаслідок подібної 

тенденції графіків і їх проміжної ролі немає необхідності в їхньому зображенні. 

Тим більше, що головні відмінності кривих σcv(t), σcd(t) і σrd(t) в величинах 

амплітуд, в наявності протилежних їх знаків і відмінності часів встановлення 

приховані за зовнішньою схожістю графіків. Їх вдається виявити, якщо часові 

залежності σ(t) для 3-х механізмів теплопереносу перетворити в просторові 

σcd(у), σrd(у) і σcv(у), використовуючи для кожної координати відповідні 

амплітуди σr(t), σcd(t) і σcv(t). На рис. 4.3.2.(а) зображено координатні залежності 

(у)r радіаційної природи. Ці криві були побудовані із амплітуд, що отримані 

перетином часових залежностей (t)r при відповідних значеннях часу (tі 0.5, 

2, 5, 100 сек). Цей рисунок свідчить про змінний вздовж у-координати знак 

механічної напруги радіаційного механізму теплообміну в умовах охолодження 

зразка протягом 100 сек, терміну, що набагато перевищує характеристичний час 

релаксації цього процесу. До цього слід додати, що зауваження щодо незначної 

величини радіаційної компоненти [199], не відповідає дійсності, бо, як видно, у 

при поверхневому шарі зразка товщиною біля 3 мм величина цієї компоненти 

вдвічі перевищує кожну із інших. Звернемо увагу, що додатній знак кривих тут 

і у всіх інших випадках відповідає механічній напрузі розтягування в напрямку 

у-координати, що підтверджено додатковим тестом і відповідає фізичній моделі 

теплового стискання. Сильне збільшення амплітуди механічної напруги в перші 

100 сек вказує на зростання нерівномірного температурного градієнта. 

Зміщення екстремумів від’ємного знаку уздовж y-координати протягом 100 сек 

складає окремий інтерес на рис.4.3.2. 
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Аналогічним чином було отримано (рис.4.3.2b) координатні залежності 

кондуктивного механізму теплопереносу (у)cd. Із рисунку можна зробити 

висновок, що кондуктивна компонента практично на протязі всього зразка є 

однозначною за винятком вузького приповерхневого шару (у 1 мм). 

Нагадаємо, що згідно із властивостями розповсюдження поляризованого 

випромінювання в анізотропному середовищі, зміна знаку поляризаційної 

різниці показників заломлення визначається поворотом оптичної індикатриси 

(еліпсоїда Френеля) на 90о відносно первинних координат. Тому протилежні 

знаки радіаційної та кондуктивної компонент в певних значення  у-координати 

свідчать про напрямки компонент теплопереносу із об’єму зразка в бік від у-

напрямку, а саме в напрямку чотирьох його x-z-поверхонь. 

Кондуктивна компонента рис. 4.3.2b також демонструє невеликий зсув 

Рис. 4.3.2. Координатна 

залежність механічних 

напружень: a - (у)r, напруження, 

індуковане механізмом 

випромінювальної 

теплопередачі; b - (у)cd, 

індуковане кондуктивним 

механізмом теплопередачі; c - 

(у)cv, індуковане механізмом 

конвективного теплообміну. 
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екстремумів вздовж у-координати, але вже за більший проміжок часу ніж 

радіаційна. 

Координатні залежності конвективного механізму теплопереносу 

показані на рис. 4.3.2c. Ці криві, були отримані тим же перетворенням 

залежностей від часу (t)cv у просторові. Криві мають складну форму і 

тенденцію зростання за амплітудою протягом охолодження зразка. Причина 

несиметричності лівої і правої частин кривих зумовлена нерівністю як 

внутрішніх параметрів на кінцях зразка, так і зовнішніх умов. Верхній 

охолоджуваний торець зразка знаходився в умовах природної конвекції, нижній 

торець зразка розташовувався на теплоізолюючій підкладці. Рисунок 4.3.2c 

показує, що внесок конвективної компоненти в генерацію механічної напруги 

на кінцях зразка перевищує об’ємний.  

Із порівняння всіх трьох координатних залежностей (у)rd, (y)cd, (у)cv 

можна зробити певні висновки. Перш за все приймемо до уваги, що фізичний 

зміст площ під всіма кривими містить величину термопружного потенціалу 

(енергії), випроміненої у зовнішнє середовище (за радіаційного охолодження) 

або отриманої від зовнішнього джерела. Підставою для альтернативного 

висновку є експериментальний (не показано) факт практично повного збігання 

кривих, що описують прямий  і зворотній процеси. Причому, знак механічного 

напруження має сенс тільки з точки зору напрямку сили стискання, бо енергія 

Е, накопичена її дією, є квадратичною функцією деформації  [82], що 

спричинена нею:   Е 2. Наближеною ілюстрацією цього є факт узгодження 

контурів крайніх станів кривих рис.  4.3.2b (300 сек) та 4.3.2c (1500 сек). Цей 

висновок можна зробити із того факту, що при візуальному накладанні кривих 

одна на другу їх екстремуми збігаються, заповнюючи координатний простір. 

Немає сумнівів, що з урахуванням радіаційної компоненти узгодження було 

більш, ніж задовільне.  

Система просторових функцій дає представлення про еволюцію 

компонент теплопереносу у часі та співвідношення парціальних величин у 

просторі. Радіаційна компонента теплопереносу індукує механічне напруження 
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в перші секунди радіаційного охолодження. Це ілюструє рис. 4.3.2(а) і 4.3.2(b) 

станом на 5 секунд охолодження зразка. Радіаційна компонента в абсолютних 

одиницях індукувала механічне напруження ~ до 10 kРа, а кондуктивна всього 

до 3 kРа. Як відомо, кондуктивна компонента пов'язана з передачею тепла між 

частинами речовини. Співвідношення величин компонент теплопередачі 

змінювалося з кожною секундою охолодження зразка. Проте така ситуація має 

часове обмеження терміном, величина якого пов’язана з конкретною 

величиною найдовшого часу релаксації процесу до усталеного стану. Також 

видно, що кондуктивна компонента на всіх кривих рис. 4.3.2(b) має переважно 

додатній знак на (y)cd, радіаційна (у)r - додатній і від’ємний знаки , а 

конвективна (у)cv - від’ємний знак (рис. 4.3.2(с)). Це можна пояснити тим, що 

кондуктивна компонента відповідає за внутрішню передачу енергії 

(температури) в зразку, конвективна - за зовнішнє відведення тепла від зразка, а 

радіаційна - за внутрішнє і зовнішнє випромінювання. Іншими словами, якщо 

теплопровідна і радіаційна компоненти є джерелами тепла, яке надходить з 

більш нагрітих частин зразка, то конвективна і в деякій частині радіаційне 

випромінювання є тепловідвід. В координаті ~ 6 мм на рис. 4.4.2(с) 

спостерігається екстремум на всіх кривих (у)cv. Конвективна компонента має 

мінімальну кількість відведеного тепла в цій частині зразка. Відповідно, в цій 

частині зразка спостерігаються великі парціальні значення механічних 

напружень індукованих радіаційним і кондуктивним механізмами 

теплопереносу, що є ілюстрацією  загального балансу енергії. 

Рух екстремумів уздовж у-координати, який добре спостерігається на рис. 

4.3.2(a) і рис. 4.3.2(b), свідчить про динаміку (рух) теплового потоку. 

Походження цих екстремумів пов'язано з координатою максимальної кривизни 

температурної функції. Зміщення екстремумів в напівлогарифмічному 

масштабі для кондуктивної та радіаційної складових (у)r (рис. 4.3.2(a) та 

4.3.2(b)) представлено на рис. 4.3.3.  



 166 

На рисунку показано, що координати обох функцій знаходяться в 

експонентних залежностях від часу, причому час релаксації теплового процесу 

радіаційної природи становить r = 5 сек, а кондуктивного близько cd = 63 сек. 

Чітка лінійна залежність на рис. 4.3.3 свідчить про відсутність впливу 

паралельних процесів. Фізична інтерпретація цих залежностей полягає у тому, 

що параметри просторово-часових залежностей σ(y,t), зображених на рис.4.3.3, 

є одним варіантом із множини умов реакції матеріалу і форми зразка на певної 

неоднорідності радіаційне поле. Іншими словами, їх суть полягає в швидкості 

зміщення координати максимальної кривизни як швидкості руху теплового 

потоку, якщо вважати точку максимальної кривизни функції температури 

ознакою теплового фронту. 

Аналогічна тенденція виявилася і на рис. 4.3.3.(b), де зображені зміщення 

екстремумів в напівлогарифмічному масштабі залежностей σcd(у) 

кондуктивного механізму (рис.4.3.2b). Рисунок показує, що всі координати 

знаходяться в близькій до лінійної часової залежності. При цьому, час 

експоненти близько cd = 63 сек свідчить про те, що потік тепла за рахунок 

взаємодії частинок (фононів), відбувається за більший час, ніж радіаційна 

Рис. 4.3.3. Часові залежності координат точок екстремумів σmax(y), 

отриманих із рисунків  4.3.2(a) та  4.3.2(b) 
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теплопередача, заснована на поглинанні-випромінюванні енергії. Майже 

лінійна функція також свідчить про відсутність впливу двох інших механізмів 

теплопереносу на кондуктивний.  

            Поряд із формою ілюстрації процесу, що відбувається у часі та просторі, 

показаною на рис.4.3.3, використовується менш абстрактний та більш 

сприйнятливий спосіб. Він представлений на рис.4.3.4, на якому зображені 

зміщення у-координат екстремумів радіаційних та кондуктивних характеристик 

у часі, що фактично є швидкостями теплових фронтів відповідної природи.  

Зрушення екстремумів відсутнє в просторових залежностях 

конвективного механізму теплообміну. У нашому експерименті вплив 

конвективної компоненти є мінімальним через відсутність примусової 

конвекції. Ми можемо спостерігати тільки вплив конвективної складової на 

розподіл напруги як ілюстрацію певного розмірного ефекту. Його на підставі 

отриманих даних неважко спроектувати, підібравши відповідні розміри зразка 

співрозмірними  з параметрами дифузій тепло-  чи термопровідності. 

 

 

 

Рис. 4.3.4. Часова залежність екстремуму σ(y) отримана: 

 a - від рис 4.3.2(a); b - від рис. 4.3.2(b) 
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 4.4. Висновок. 

В дослідженні [38,46,47] основна увага приділена вивченню просторових 

співвідношень напружень від радіаційної, кондуктивної і конвективної компонент 

(механізмів) внутрішнього теплопереносу у скляному зразку у зв’язку з умовами 

радіаційного його охолодження. Експериментально показано співіснування в часі і 

в просторі трьох форм перенесення тепла в конкретному зразку і в певних 

зовнішніх умовах. Отримано різноманіття складних за формою і багатоваріантних 

за еволюцією характеристик, яким властива суттєва інформаційна здатність. Немає 

сумніву, що найменша зміна однієї з умов (матеріал зразка, його форма а також 

внутрішні властивості, ступінь неоднорідності радіаційного та конвективного 

оточень) позначиться радикальним чином на формі характеристик. В такому 

випадку практична значимість результатів досліджень має подвійний сенс. По-

перше, змінюючи матеріал зразка при збереженні інших умов стає можливим 

створення методик діагностики теплопровідності, радіаційних та оптичних 

властивостей матеріалу. А по-друге оптимізуючи властивості зразка (матеріал, 

форма) на його екстремальну реакцію щодо зовнішніх умов можна тестувати 

радіаційні і конвективні впливи. 

 Підставою для такого висновку є методика, що здатна: 

- отримати експериментально і проаналізувати просторові та часові залежності 

механічної напруги, індуковані окремо кожним з трьох механізмів 

теплопередачі; 

 - реєструвати у координатах час-простір положення екстремумів функцій 

механічної напруги σ(y)  як  рух теплового фронту та можливість визначення 

його швидкості; 

- експериментально реєструвати і математично моделювати (апроксимувати) 

різні температурні процеси нагрівання-охолодження матеріалів; 

- відокремлювати і аналізувати механічні напруги, викликані окремими 

механізмами теплопереносу; визначати теплові, механічні та оптичні параметри 

речовини. 
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РОЗДІЛ 5. ЛІНІЙНА АМПЛІТУДНА АНІЗОТРОПІЯ В ЯВИЩАХ 

ВНУТРІШНЬОГО ВІДБИВАННЯ  В ЗОБРАЖЕННІ МОДУЛЯЦІЙНОЇ 

ПОЛЯРИМЕТРІЇ. 

 5.1. Формальне та фізичне підґрунтя  фазової анізотропії. 

 5.1.1. Поляризаційний аналіз внутрішнього відбивання. 

У розділі 1.1 вже згадувалось, що в загальному випадку еліптично 

поляризована електромагнітна хвиля містить чотири компоненти вектора 

Стокса – інтенсивність, дві лінійні та одну циркулярну, на які вона може бути 

розкладена. Таку процедуру розкладу, що виконується на фізичних принципах, 

прийнято називати повним поляризаційним аналізом. 

Поляризаційний аналіз світла є важливим діагностичним засобом в 

багатьох практичних задачах. При взаємодії електромагнітного 

випромінювання з матеріальними тілами результуючі поляризовані хвилі 

стають значною мірою ємними носіями інформації про фізичні параметри і 

миттєві стани цих тіл. Це викликає гострий інтерес, обумовлений можливістю 

корисного застосування даного факту в задачах діагностики конкретних 

об'єктів мікронного і нанорозмірного масштабів в матеріалознавстві, 

виробництві конструкцій, в твердотільній електроніці, фотоніці, у фізиці 

плазми, для характеризації віддалених (в тому числі і космічних) джерел 

випромінювання і, нарешті, для діагностики нормального і аномального стану 

живих тканин. Тим часом, проблемна сторона різноманітних застосувань 

полягає в тому, що бажана інформація виявляється складним чином 

«закодованою» в характеристиках відбитого електромагнітного поля, тоді як її 

розшифрування вимагає розроблення істотно нових підходів, заснованих на 

детальному розумінні не тільки електродинаміки, а й специфіки процесів 

взаємодії світла з конкретними структурами. 

На прикладі дослідження лінійного двопроменезаломлення в одновісно 

стисненому кристалі кремнію авторами роботи [199] було показано, що ПМ 

методу властива підвищена інформаційна ефективність. Вона базується на 
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тому, що завдяки модуляції поляризації здійснюється відокремлення сигналу 

поляризованої компоненти світла від неполяризованої. При цьому процедура 

вимірювання компонент вектора Стокса стає порівняно простою, а діапазон 

вимірювання їхніх значень збільшується на декілька порядків. Ця обставина є 

вирішальною у забезпеченні високої чутливості до анізотропії, тобто реєстрації 

малих значень величин двопроменезаломлення та дихроїзму. 

Явище внутрішнього відбивання супроводжується системою 

поляризаційно залежних ефектів незалежно від того, чи є анізотропним 

матеріал, яким здійснюється відбивання. Причина цього факту полягає в 

загальному випадку у нерівності згідно з  формулами Френеля [8] коефіцієнтів 

відбивання s- та p- поляризованого випромінювання, яка є по суті амплітудною 

анізотропією внутрішнього відбивання [200]. Крім того внутрішньому 

відбиванню властива фазова анізотропія за рахунок відмінної від нуля різниці 

фаз між ортогональними компонентами лінійно поляризованої хвилі. Тому 

поляризаційний аналіз результату внутрішнього відбивання випромінювання 

доцільно розділити на два випадки, які суттєво відрізняються один від одного: 

- відбивання в діапазоні кутів менших критичного кута  (неповне 

внутрішнє відбивання – НПВО), якому властива амплітудна анізотропія, що 

зумовлена нерівністю коефіцієнтів відбивання лінійно поляризованих хвиль s- 

та p-поляризації; 

- відбивання в діапазоні кутів більших критичного кута  (повне 

внутрішнє відбивання – ПВО), якому властива фазова анізотропія, що 

зумовлена залежністю від кута падіння  різниці фаз між ортогональними 

компонентами хвилі. Тобто, незважаючи на ідеальну рівність інтенсивностей 

коефіцієнтів відбивання s- та p-поляризованих компонент випромінювання 

наявна між ними різниця фаз стає прикладом «чистої» фазової анізотропії. 

Тому за цих двох факторів явище внутрішнього відбивання, яке всебічно 

вивчене та викладене у багатьох підручниках з оптики, може бути змістовним 

об’єктом для моделювання поляризаційного аналізу з використанням ПМ 
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методу, в якому аргументом функціональних залежностей амплітуди та фази є 

одна й та ж сама величина, а саме кут падіння випромінювання θi.. 

Важливим моментом при здійсненні поляризаційного аналізу є те, що 

компоненти вектора Стокса , як значення відповідних 

інтенсивностей світла, є безпосередньо експериментально вимірюваними 

величинами. При цьому циркулярна компонента (загальноприйняте позначення 

V) визначається різницею фаз між ортогональними компонентами лінійно 

поляризованої хвилі і тому характеризує величину фазової анізотропії, а дві 

лінійні компоненти (Q та U) – різницею відповідних інтенсивностей 

випромінювання і тому характеризують амплітудну анізотропію. Це дає змогу 

при використанні тієї чи іншої компоненти вектора Стокса вибирати найбільш 

чутливу до відповідного фізичного параметра для підвищення виявної здатності 

методу. 

 

 5.1.2. Формалізм Стокс-аналізу внутрішнього відбивання. 

При вимірюванні характеристик внутрішнього відбивання циркулярної та 

лінійної компоненти вектора Стокса об’єктом дослідження є призма повного 

внутрішнього відбивання (напівциліндра для спектрів) з показником 

заломлення N0 (рис. 5.1.1.) На призму спрямовується лінійно поляризоване 

монохроматичне випромінювання з азимутом поля хвилі 450 відносно площини 

падіння. При відбиванні такої хвилі від робочої поверхні призми її взаємно 

Рис. 5.1.1. Геометрія за схемою 

Кречмана для спостереження 

явища ППР. LGN, МДР – 

джерело світла лазер, 

монохроматор; ФД – 

фотодетектор; МП – модулятор 

поляризації; G – поляризатор 

Глана; 

N0, N1, N2 – показники 

заломлення скла, металевої 

плівки та повітря відповідно. 

сr 

N2 

N0 

ФД 

LGN, 

МДР 

N1 

МП 

G 
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ортогональні Rs та Rp компоненти внаслідок різних коефіцієнтів відбивання, що 

добре описуються формулами Френеля, змінюються не однаковим чином як по 

амплітуді так і по фазі. В результаті цього лінійно поляризоване 

випромінювання перетворюється в еліптично поляризоване. Проаналізуємо з 

використанням ПМ методу стан поляризації відбитої хвилі від призми повного 

внутрішнього відбивання (ПВВ). 

Для аналізу стану поляризації випромінювання скористаємося матричним 

формалізмом, що базується на 4-х компонентному векторі Стокса та 

відповідних йому 4×4 матрицях Мюллера. Відмітимо, що в прийнятих у[13] 

позначеннях стан поляризації в даному випадку вхідного випромінювання, для 

якого вектор електричного поля складає кут 450 з площиною падіння, має 

вигляд: . Зв'язок між компонентами вектора вхідного 

та вихідного випромінювання описується співвідношенням: 

 

                         ,                                     (5.1) 

 

де  – матриці Мюллера відповідно напівциліндру, 

фотопружного модулятора та лінійного поляризатора, які перемножуються в 

порядку проходження через них випромінювання. 

Матрицю  отримаємо з матриці Максвелла-Джонса для випадку 

відбивання[11]: 

                                                      (5.2) 

перетворенням в матрицю Мюллера                                                      (5.3) 
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Тут Rs та Rp значення коефіцієнтів відбивання випромінювання s- та p-

поляризації, а δs та δp їхні фази. 

Згідно з [7] коефіцієнти відбивання Rs та Rp для s- та p-поляризованого 

випромінювання на границі двох середовищ з показниками заломлення N0 та N1 

задовольняють формулам Френеля: 

                                                                                        (5.4) 

                                                                         (5.5) 

де θi – кут падіння променя, а θt – кут його заломлення. 

Перемножуючи матрицю відповідно до рівняння (5.1) з 

використанням (5.4) та (5.5) на вектор Стокса вхідного стану поляризації , 

отримаємо значення компонент вектора Стокса випромінювання, яке пройшло 

крізь напівциліндр при повному внутрішньому відбиванні. Ці вирази мають 

наступний вигляд, що характеризує еліптично поляризоване випромінювання в 

загальному випадку: 

,     (5.6) 

,    (5.7) 

,   (5.8) 

,   (5.9) 

 

де  – загальна інтенсивність випромінювання;  – стан поляризації, що 

визначається різницею інтенсивності між s та p компонентами; – стан 

поляризації, який є сумою рівних векторів s та p компонент; – циркулярна 

компонента. 

Прослідкуємо за перетворенням стану поляризації випромінювання при 

проходженні його через модулятор поляризації. Скористаємося табличними 

значеннями матриць Мюллера для лінійного поляризатора  
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                                                       (5.10) 

 

та фазової пластинки загального вигляду  

 ,                     (5.11) 

 

де  η – кут орієнтації швидкої вісі фазової пластинки 

відносно лабораторних координат, які визначаються оптичною віссю зразка (в 

даному випадку це кут орієнтації однієї з осей оптичної індикатриси 

модулятора відносно вісі напівциліндру); , δ – різниця фаз, 

що з’являється при проходженні світла через фазову пластинку (у випадку 

модулятора це величина, що динамічно змінюється ). 

За фіксованого значення кута η суть модуляції поляризації полягає у 

модуляційному факторі параметру δ. Якщо надати йому певну часову 

залежність, то відповідні компоненти матриці  в наближенні першого 

члену фурьє-розкладу набувають вигляду 

                     .  

Тут φ0 = π, π/2 – максимальні протягом одного періоду модуляції значення 

фазового зсуву, що відповідають чверть- або півхвильовій фазовій пластинці; ω 

– частота осцилюючої у часі величини φ0. Наразі з двох компонент Q та U 

вектора Стокса перетворюватися модулятором і, як наслідок, змінюватися по 

амплітуді при проходженні крізь поляризатор буде лише та компонента, яка 

утворює з віссю модулятора кут η =450. 

Зауважимо, що з усіх можливих азимутальних положень модулятора, 

оптимальними є лише два: орієнтація або під кутом η=00, або η=π/4. До того ж 

модулятор та розташований за ним поляризатор повинні бути орієнтовані 

певним чином: кут між площиною пропускання поляризатора та однієї з осей 
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пластинки повинен дорівнювати ±π/4. Тому компоненти матриць C2 та S2 

будуть мати фіксовані значення 0 або ±1 у кожному конкретному випадку. 

Отже, за такої умови при послідовному множенні матриць лінійного 

поляризатора , модулятора  та вектору Стокса (5.6 – 5.8) отримаємо 

необхідний результат. Якщо оптична вісь модулятора розташована відносно  

осі напівциліндру під кутом η=00, а до площини лінійного поляризатора 

відповідно під кутом η=450, то фотодетектор реєструє інтенсивність 

випромінювання, що описується наступним співвідношенням: 

              (5.12) 

У даному випадку азимут Q компоненти вектора Стокса співпадає з віссю 

модулятора і, як наслідок, не модулюється та не дає внеску в сигнал. Для його 

реєстрації необхідно модулятор поляризації повернути під кутом η=450, тоді 

кут до площини лінійного поляризатора повинен складати η=00. При такому 

розташуванні елементів інтенсивність випромінювання, що падає на 

фотодетектор буде змінюватися за формулою: 

           (5.13) 

З формул (5.12) та (5.13) видно, що поворот модулятора призводить лише 

до заміни компонент U на Q. Розділення еліптичного стану поляризації на 

лінійну та циркулярну компоненти відбувається, як показано в розділі 1 

(рис.1.3 та рис.1.4) [201], реєстрацією сигналів на різних частотах одночасно, а 

саме циркулярна компонента реєструється на частоті модуляції ω, а лінійні – на 

2ω. Ця властивість модулятора  «замаскована» у другому доданку виразів (5.12) 

та (5.13), яка за рахунок парності функції  призводить до 

генерації сигналу на подвійній частоті. 

Отже, в загальному випадку еліптично поляризоване випромінювання за 

допомогою ПМ методу легко розділити на сигнали, які залежать від величини 

кожної з компонент вектора Стокса. Насамперед практична роль розкладу 

випромінювання на компоненти вектора Стокса особливо наочно проявляється 

у випадку, коли стан поляризації падаючого випромінювання є лінійним, а 
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вимірюваною величиною є циркулярно поляризована V компонента, наявність 

якої зумовлена фазовою анізотропією внутрішнього відбивання.  

 

5.1.3.Експериментальні результати поляризаційного аналізу внутрішнього 

відбивання. Компоненти вектора Стокса. 

 Враховуючи, що геометрія Кречмана є широко розповсюдженим варіантом 

дослідження ППР реєстрацією коефіцієнта відбивання p-поляризованого 

випромінювання, вважається за необхідне проведення Стокс-поляриметричного 

аналізу внутрішнього відбивання згідно з наведеною на рис. 5.1.1 оптичною 

схемою. Дотепер  такий аналіз методом ПМ не проводився, хоча при 

дослідженні таких поляризаційно-залежних ефектів в анізотропних 

середовищах, як дихроїзм [83], плеохроїзм у фотопровідності [201], а також у 

фотовольтаїчних ефектах [220,221], було продемонстровано його  високу 

ефективність. Нагадаємо, що при відбиванні лінійно поляризованої хвилі від 

робочої поверхні призми, коефіцієнти відбивання s- та p-поляризації 

відрізняються амплітудою та фазою, внаслідок чого утворюється у загальному 

випадку еліптично поляризоване випромінювання. 

На рис. 5.1.2. наведені залежності компонент вектора Стокса від кута 

падіння світла, які розраховані за формулами (5.6 – 5.9). Зв'язок між 

компонентами вектора Стокса виражається наступним співвідношенням 

, тому на графіку можна виділити два значення кутів, які є 

особливими: 

- кут Брюстера θbr, при якому у відбитому випромінюванні присутня лише 

Qhc компонента; 

 - критичний кут повного внутрішнього відбивання θcr, при якому у 

відбитому випромінюванні присутні Vhc та Uhc  компоненти. 
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Очевидно, що значення критичного кута θcr = 430 розділяє весь діапазон 

кутів на дві частини: при θi < θcr проявляється лише амплітудна анізотропія, яка 

зумовлена різницею коефіцієнтів відбивання  лінійно 

поляризованих хвиль s- та p-поляризації. Відповідно до визначення компонент 

вектора Стокса вона є лінійною компонентою Qhc, яку у тому ж діапазоні кутів 

доповнює до нормованої інтенсивності Uhc компонента. Друга частина – при θi 

θcr  характеризує циркулярну Vhc компоненту, яка визначається різницею фаз 

між ортогональними компонентами лінійно поляризованої хвилі і тому  

відображає величину фазової анізотропії внутрішнього відбивання. Завдяки 

присутності в цьому діапазоні кутів окрім Uhc компоненти, яка визначала 

початковий стан поляризації, також і Vhc компоненти, виникає еліптично 

поляризоване випромінювання, ступінь еліптичності якого визначається 

Рис. 5.1.2. Розрахункові кутові залежності компонент Uhc, та Vhc вектора 

Стокса поляризованого випромінювання, отримані при внутрішньому 

відбиванні від скляного напівциліндра Ihc, Qhc, лінійно поляризованого 

випромінювання при значеннях показників заломлення для скла N0=1.5 та 

повітря N2=1.003. 
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співвідношенням значень цих компонент. У крайньому випадку при значенні 

еліпсометричного параметру δ = π/2 еліпс вироджується в коло. 

Характерною особливістю всіх трьох отриманих кутових характеристик є 

їхня висока крутизна в околиці критичного кута, яка розташована по обидві 

сторони від нього. Легко бачити якісне узгодження експериментальних 

результатів з розрахунковими кривими, що зображені на рис. 5.1.2. Більш 

детальний аналіз отриманих результатів було проведено на прикладі Vhc 

компоненти та продемонстровано на  рис. 5.1.3. 

 З нього видно, що у широкому діапазоні кутів спостерігається досить 

хороша відповідність між розрахунковими та експериментальними даними 

(рис. 5.1.3.а). Однак при більш чіткому аналізі в обмеженому діапазоні кутів, а 

саме поблизу критичного кута ПВВ (рис. 5.3.б), видно, що між цими 

значеннями існує суттєва розбіжність. Причина цієї розбіжності полягає в тому, 

що використані із сертифіката табличні значення показника заломлення  

матеріалу призми відрізняються від реального хоч і не на багато, проте ця 

невідповідність впливає на значення критичного кута θcr.  

Саме ця обставина призводить до суттєвої розбіжності між 

Рис. 5.1.3 Теоретична (суцільна) та експериментальна (точки) кутові 

залежності циркулярної Vhc компоненти вектора Стокса: а) в широкому 

діапазоні кутів вимірювання; б) в діапазоні біля критичного кута ПВВ.  

а) б) 
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експериментальними даними та теоретичними розрахунками, особливо в 

області високої крутизни кутових залежностей. Можна помітити, що зсув однієї 

з кривих вздовж вісі абсцис до співставлення з іншою лише на 0.20, що в свою 

чергу еквівалентно зміні показника заломлення на 6*10-4, призводить 

практично до їхнього злиття. 

У зв’язку з цим доцільно визначити наскільки значимою є зміна амплітуди 

однієї з характеристик, наприклад Vhc компоненти, при зміні показника 

заломлення зовнішнього середовища N2. Розрахунковий графік такої залежності 

продемонстровано на рис. 5.1.4:  

Відповідно до наведених в методичній частині роботи рівнянь (5.1-5.15), при 

зменшенні різниці показників заломлення матеріалів призми та оточуючого її 

середовища коефіцієнти відбивання випромінювання і, як наслідок, їх Стокс-

компоненти зменшуються. Зміна величини різниці фаз між s та p компонентами 

світлового променю призводить до того, що при тому ж самому куті падіння θ 

зміниться форма еліпсу поляризації та його просторове положення. Це означає, що 

величина сигналу циркулярної Vhc компоненти також зміниться, що буде зафіксовано 

фотоприймачем. Ступінь зменшення компонент вектора Стокса входить до 

діапазону вимірювання реального сигналу, який перевищує рівень шумів на два 

порядки. Це означає, що зміна показника заломлення, яка може бути достовірно 

V
, 
аб

с.
 о

д
. 

n, абс.од. 

Рис. 5.1.4. Розрахункова відповідно 

до формули (5.7) залежність Uhc 

компоненти від зміни показника 

заломлення N2 зовнішнього 

середовища при куті падіння θ =43.80. 
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зареєстрована, приймає значення порядку n  1*10-6. Реєстрація таких малих змін 

показника заломлення є беззаперечною метрологічною перевагою ПМ методу.  

Набутий досвід з реєстрації компонент вектора Стокса був використаний 

при розробці пристрою для аналізу бімолекулярних середовищ [203]. Його 

призначення полягає у реєстрації біомолекул за реакцією ген-антиген або тіло-

антитіло у пробі (плівка, газ, розчин), нанесеній на робочу поверхню 

напівциліндра. За умови використання відповідних біосенсорних робочих 

шарів можна визначати концентрації таких біологічно активних або токсичних 

сполук, як антибіотики, протипухлинні та лікарські препарати, важкі метали, 

білки, біологічно активні добавки, діоксини, пестициди, отруйні речовини, 

депресанти, наркотики тощо.  

5.2. Поверхневий плазмонний резонанс як лінійна амплітудна анізотропія 

в зображенні модуляційної спектрополяриметрії. 

 5.2.1. Формальне підґрунтя параметру «поляризаційна різниця». 

Якщо врахувати, що у геометрії Кречманна дослідження ППР відбувається 

методом внутрішнього відбивання, то для вирішення поставленої у дослідженні 

задачі необхідна реєстрація лінійної Q компоненти. У такому разі доцільно 

використовувати модулятор поляризації не у ролі аналізатора, а як 

перетворювач стану поляризації падаючого випромінювання. У цьому випадку 

вся інтенсивність зондуючого випромінювання перетворюється модулятором, 

як динамічною чверть хвильовою фазовою пластинкою, в Q компоненту. При 

цьому U та V компоненти вектора Стокса відсутні, на відміну від попереднього 

випадку, де вони виникають на кратних частотах модуляції. 

Дослідження внутрішнього відбивання від матеріалів, що супроводжують 

збудження поверхневих плазмонів, відноситься саме до таких прикладних 

задач. Тому використання у такому випадку ПМ методу згідно з  вище 

наведеним варіантом призводить до появи сигналу, величина якого є 

пропорційною різниці коефіцієнтів відбивання інтенсивності випромінювання 
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s- та p-поляризації , що надалі називатиметься поляризаційною 

різницею. У зв’язку з тим, що явищу поверхневого плазмонного резонансу 

властива поляризаційна залежність (умови та методи збудження у [201,202] )  

його реєстрація методом ПМ дозволяє виявити нові особливості, недоступні 

раніше для інших методик. 

В самому простому випадку явище ППР спостерігається при 

розповсюдженні випромінювання через як мінімум трьохшарове середовище: 

середовище 0 – скло з показником заломлення N0, що має більшу густину ніж 

повітря; середовище 1 – плівка металу або сильно легованого напівпровідника з 

комплексним показником заломлення N1, середовище 2 –повітря з показником 

заломлення N2 (рис. 5.1.1). 

У такій багатошаровій структурі частина падаючого випромінювання на 

границю 0 – 1 відбивається в середовище 0, де робить внесок у відбивання, 

інша частина заломлюється в середовище 1, де має місце багатократне 

внутрішнє відбивання на границях плівки між середовищами 1 та 2. Таким 

чином при кожному відбиванні в плівці хвилі на границі 1 – 2 частина хвилі 

заломлюється у зовнішнє середовище 2 і в середовище 0, зароджуючи в них 

послідовність парціальних плоских хвиль. Для опису цього явища 

використовують формалізм рівнянь Френеля, причому коефіцієнти відбивання 

для s- та p-поляризованого випромінювання виражають як 

 

; 

; 

де θ0, θ1, θ2 – кути розповсюдження світла в середовищі 0, 1 та 2 відповідно, які 

задовольняють наступним співвідношенням: 
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Для визначення зміни станів поляризації по мірі проходження через шари та 

відбивання від них на границях користуються розрахунками з використанням 

формалізму матриці розсіювання[11]: 

                                                                                     (5.14) 

 

де –– матриці розділу границі 

між середовищами 0 – 1 та 1 – 2 відповідно; 

 –– матриця плівки, де β – визначає зміну фази, яку набуває 

багатократно відбита в плівці хвиля при одноразовому проходженні між 

границями 0 – 1 та 1 – 2: 

                                (5.15) 

 

В такому представленні коефіцієнти відбивання електромагнітного 

випромінювання s- та p-поляризації визначатимуться елементами першого 

стовпця матриці розсіювання: 

                                            (5.16) 

 – відповідні елементи матриць для s- та p-

поляризації. 

 Отже, вираз для величини поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання 

випромінювання s- та p-поляризації, якою оперує ПМ метод, буде мати вигляд: 

 

                                                                           (5.17) 

Як видно з формули (5.17), поляризаційна різниця ∆R є аналогом Q компоненти 

вектора Стокса відповідно до формули (5.7) і тому також характеризує 

амплітудну анізотропію внутрішнього відбивання. 
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 5.2.2. Підстави для використання модуляційної спектрополяриметрії. 

Явище ППР є унікальним, перш за все тим, що супроводжується багатою 

бібліографією, яка має на прикладі огляду [203] тенденцію до стрімкого 

збільшення. Підставою для цього є глибокий фізичний зміст явища та його 

унікальні властивості, що служать основою створення найбільш чутливих 

методів для реєстрації змін діелектричних функцій середовищ. Під 

середовищами тут слід розуміти досліджуваний зовнішній простір, що 

контактує з металевою плівкою (рис. 5.1.1), розташованою на призмі повного 

внутрішнього відбивання, на якій у свою чергу може знаходитися досліджувана 

речовина. З часу виявлення явища ППР [205,206] інтерес до нього зростає і 

поступово переміщається від досліджень фізичного змісту [207,215] в бік 

прикладних застосувань, розширюючись в матеріалознавчому, медичному 

[216], хіміко-біологічному [217] та інших аспектах. Кількість публікацій з 

тематики ППР, які містять результати різноманітних (оптичних, 

рентгеноструктурних, люмінесцентних, магнітних тощо) способів досліджень, 

не піддається опису. Перераховувати їх немає необхідності, тому що це 

практично ті ж самі методи, які використовуються у фізиці твердого тіла. У 

такій ситуації, коли явище всебічно і глибоко вивчено, нові відомості про нього 

стають доступнішими за допомогою застосування незвичайної методики. 

Використовувана методика ПМ електромагнітного випромінювання 

навряд чи може вважатися новою. Будучи майстерно реалізованою свого часу 

на основі фотопружного ефекту[16], і опинившись внаслідок цього такою, що 

найбільш відповідає визначенню терміну модуляції, вона отримала широке 

розповсюдження. Проте до початку  використання її в  дослідженнях ППР вона 

не зустрічалося в публікаціях. Тим часом нами раніше показано, що ця 

методика виявилася плідною і дуже інформативною при дослідженні таких 

поляризаційно залежних ефектів в анізотропних середовищах, як дихроїзм у 

пропусканні [110], плеохроїзм у фотопровідності [219] та у фотовольтаїчних 

ефектах [131, 220].  
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Явищу ППР також властива поляризаційна залежність. Вона полягає в 

тому, що при кутовому скануванні p-поляризованим випромінюванням призми 

внутрішнього відображення з резонансно чутливим шаром металу на ній 

результатом вимірювання є крива з мінімальним значенням сигналу за умови 

резонансу (спосіб спостереження за геометрії Отто [205]  або Кречманна [206]). 

Використання в такому випадку поляризаційної модуляції має привести за 

аналогією з описаним вище варіантом до появи сигналу, пропорційного різниці 

коефіцієнтів відбиття інтенсивності світла ΔR= 22
ps

RR  . Зареєстровані при 

цьому характеристики поляризаційної різниці мають, як показує практика, 

підстави на самостійну фізичну інформаційну роль. Наявний же досвід їх 

трактування дозволяє виявляти нові особливості явища ППР, недоступні для 

раніше використовуваних методів. 

 

 5.2.3. Схема експериментальної установки та принцип її функціонування. 

 

Реалізація методу поляризаційно-модуляційного аналізу здійснювалася на 

експериментальній установці, яку було розроблено в лабораторії Модуляційно-

поляризаційної спектроскопії в Інституті фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.  

На рис. 5.2.1. наведено загальний вигляд оптичної схеми 

експериментальної установки з використанням ПМ відповідно засобами [202] 

та [203], як для вимірювання характеристик внутрішнього відбивання, такі для 

вимірювання поляризаційної різниці ∆R коефіцієнтів відбивання 

випромінювання s- та p-поляризації. 

Джерелом лінійно поляризованого випромінювання було використано гелій-

неоновий лазер LGN-113 з довжинами хвиль 0.63 і 1.15 мкм, а також 

монохроматор МДР-4 з галогенною лампою КГМ-150 на вході та 

поляризатором на виході. Його решітки дозволяли одержувати змінне по 

довжині хвилі випромінювання в діапазоні 0.4  2 мкм з мінімальною 

інтенсивністю не менш 1*1012 кв×см2/сек при ширині щілини 0.1 мм.  
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        Азимут лінійно поляризованого випромінювання встановлювався під кутом 

450 відносно осей модулятора, як наслідок, значення його s та p компонент 

рівні. Нагадаємо, що кут η = 450 між азимутом поляризації та оптичною віссю 

модулятора  є оптимальним з точки зору ефективного перетворення стану 

поляризації, як звичайної фазової пластинки. Модулятор поляризації PEM 

функціонував у двох керованих режимах - як чверть- або півхвильова фазова 

пластинка. В залежності від мети експерименту, модулятор виконує роль, або 

аналізатора або перетворювача стану поляризації. За цими двома принципами 

реалізації роботи модулятора розділяють порядок розташування оптичних 

елементів в схемі експериментальної установки. 

У першому випадку, при розташуванні модулятора поляризації PEM 

разом із лінійним поляризатором G (призма Глана) після досліджуваного 

зразка, як це продемонстровано на рис. 5.1.1, він виконує роль аналізатора 

стану поляризації. Досліджуваним об’єктом є скляний напівциліндр 

θсr 

N2 

N0 

P 

P S 

S 

FD 
 

 

LGN 

PEM 

FP 

N1 

Рис 5.2.1.Спрощена оптична схема експериментальної установки для 

вимірювання поляризаційної різниці ∆R коефіцієнтів внутрішнього 

відбивання s- та p-поляризованого випромінювання. LGN-113 – He-

Neлазер;  РЕМ – фотопружний модулятор; FP – фазова платівка; P-  та  S – 

стани поляризації; FD – Si, Ge – фотодетектор; N0, N1, N2  - показники  

заломлення напівциліндру (скло), металевого шару та повітря відповідно; 

θсr–критичний кут повного відбивання. 
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внутрішнього відбивання з показником заломлення N0 = 1.5 на який спрямовано 

лінійно поляризоване монохроматичне випромінювання з азимутом поля хвилі 

450 відносно оптичної вісі напівциліндра або площини падіння. При відбиванні 

такої хвилі від робочої поверхні призми внаслідок її різних коефіцієнтів 

відбивання s-та p-поляризації як по амплітуді, так і по фазі вона 

перетворюється в еліптично поляризовану. Стан еліптично поляризованої 

відбитої хвилі аналізується сукупністю модулятора поляризації з лінійним 

поляризатором, а сигнал реєструється фотодетектором FD (кремнієвий чи 

германієвий фотодіод) та підсилюється селективним lock-in-підсилювачем. 

Для збереження кута 450 відносно вісі модулятора при його обертанні, 

лінійний поляризатор G завжди залишався зв’язаним з модулятором. Значення 

максимальної фазової затримки модулятора φ0 встановлювалося величиною 

напруги живлення його резонансної частини для роботи у півхвилі (при 

реєстрації лінійних Q та U компонент) або чверть хвилі фазової пластинки (при 

реєстрації циркулярної V компоненти). Пристрій обертання, на якому було 

змонтовано модулятор, дозволяв вимірювати його кутове положення відносно 

вісі напівциліндра без зсуву променя від центру фазової пластинки. Тому при 

фіксуванні кута η = 00 або η = 450 модулятора почергово вибиралася одна з 

двох компонент вектора Стокса, а саме відповідно Uhc та Qhc, які реєструвалися 

на подвійній частоті модулятора. Безперечною умовою для розділення 

компонент є рівність нулю сигнала Uhc компоненти при η = ±450 (стан 

поляризації падаючого випромінювання) в діапазоні кутів θi > θcr, де 

принципово відсутня Qhc, яка вимірюється на тій самій частоті модуляції. 

Поляризаційно-модуляційний метод аналізу стану поляризації 

електромагнітного випромінювання дозволяє отримати швидку та достовірну 

інформацію щодо властивостей об’єкту дослідження чи дії на нього зовнішніх 

чинників, яка пов’язана з наявністю циркулярної складової в еліптично 

поляризованому світлі. 

У другому випадку, в положенні перед досліджуваним зразком, як це 

продемонстровано на рис. 5.2.1, модулятор поляризації PEM виконує роль 
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перетворювача (мовою інформатики – контролера) стану поляризації. Тоді 

розташована після модулятора стаціонарна чверть хвильова фазова пластинка 

FP перетворює падаюче випромінювання так, що азимут лінійної поляризації 

змінює своє положення на ортогональне один раз за період. Поворотом 

модулятора навколо оптичної вісі вимірювальної установки вибирається таке 

його положення, при якому азимути поляризації вихідного з нього 

випромінювання займають почергово перпендикулярне та паралельне (s- та  p-

поляризації відповідно) положення відносно площини падіння. 

Випромінювання після проходження модулятора спрямовувалося на 

досліджуваний зразок – шар золота певної товщини, розміщений на робочій 

поверхні напівциліндру ПВВ. Оскільки коефіцієнти відбивання випромінювань 

p-поляризації Rp і  s-поляризації Rs різні, то сигнал фотодетектора FD 

(кремнієвого або германієвого фотодіода), вимірюваний селективним 

вольтметром на частоті модуляції, є пропорційним різниці їхніх величин: 

                              .                                       (5.18) 

Таким чином сигнал, що генерувався фотоприймачем та мав змінну 

складову на подвоєній (у випадку півхвильового режиму модулятора) й рівній 

частоті резонаторної частини модулятора (у випадку чверть хвильового режиму 

модулятора), буде нічим іншим як поляризаційною різницею ∆R коефіцієнтів 

відбивання випромінювання s- та p-поляризації. Такий варіант реєстрації 

сигналу є найбільш вигідним при використанні фотоприймача, чутливість 

якого, як правило, на подвійній частоті менша, ніж на одинарній частоті 

модуляції. 

Зробимо уточнення в термінології для того, щоб величина ∆R, що є 

результатом вимірювання, не була сприйнята як одна з чотирьох компонент 

вектора Стокса. Дійсно, ця величина відповідає визначенню Q компоненти 

вектора Стокса як різниця інтенсивності двох різнофазових лінійно 

поляризованих хвиль, азимути яких орієнтовані паралельно та 

перпендикулярно по відношенню до оптичної вісі. Величина цієї компоненти 
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може в загальному випадку для еліптичної поляризації складати лише частину 

загальної інтенсивності. Однак, з описаної вище експериментальної установки, 

методика ПМ в даному випадку оперує виключно з чисельником величини 

. Цю величину прийнято називати плеохроїзмом та 

використовувати її як ілюстрацію контрасту поляризаційно залежних ефектів. 

У цьому випадку принципово відсутні усі компоненти вектора Стокса, тому що 

мова йде лише про ту хвилю, азимут якої модулюється. До того ж особливості 

функціональних виразів у чисельнику та знаменнику при виконанні операції 

ділення скорочуються, що призводить до втрати інформації. Саме тому 

величина  є носієм інформації про ступінь відмінності 

функціональних залежностей його доданків, які при діленні поляризаційної 

різниці на їх суму зникають. Слід підкреслити, що від перестановки доданків у 

формулі (5.16) для поляризаційної різниці залежить тільки знак сигналу, що 

при синхронно-фазовому детектуванні не принципово. 

 

5.3. Властивості явища ППР з точки зору амплітудної анізотропії 

внутрішнього відбивання, порушеного нанорозмірними шарами 

золота. 

 5.3.1. Поляризаційні кутові характеристики ППР. 

У більшості випадків реєстрацію ППР здійснюють вимірюванням 

залежності коефіцієнту внутрішнього відбивання p-поляризованого 

випромінювання від кута падіння на робочу поверхню призми з резонансно 

чутливою плівкою (зазвичай з плівкою золота). При кутовому скануванні 

призми результатом вимірювання є крива, яка характеризується за умови 

резонансу мінімальним значенням коефіцієнта відбивання Rp [222]. При 

скануванні з використанням модуляції поляризації результатом вимірювання є 

крива поляризаційної різниці ∆R, що є геометричним місцем точок ординат з 

різниці кривих Rs та Rp, які в даному методі вимірюються практично одночасно. 
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На рис. 5.3.1. наведена експериментальна величина поляризаційної 

різниці ∆R в залежності від кута падіння випромінювання для зразка плівки 

золота товщиною d = 50 нм. Для порівняння поруч показані відповідні цьому 

зразку криві Rs та Rp, що отримані при кутовому скануванні s- та p-

поляризованим випромінюванням напівциліндра з плівкою золота, на поверхні 

якої відбувається збудження поверхневих плазмонів.  

Із зіставлення кривих рис. 5.3.1. слідує, що поляризаційна різниця ∆R є 

фізичною реалізацією алгебраїчної дії, результатом якої є різниця коефіцієнтів 

відбивання випромінювання s- та p-поляризації. Особливість характеристики 

∆R полягає у тому, що амплітуда сигналу має максимум при куті θsp, тобто там, 

де інтенсивність Rp має мінімум, який вимірюється традиційними методами 

[223]. Величина амплітуди  сигналу ∆R не залежить від фази модуляції, 

Рис. 5.3.1. Експериментальні залежності коефіцієнтів відбивання Rs і Rp 

для s- та p- поляризованого випромінювання, їхня поляризаційна різниця 

∆R, а також розрахункова ∆R від кута падіння світла θ для зразка плівки 

золота d = 50нм. У розрахунку використані наступні параметри: L = 11 нм; 

λ = 632 нм; N0 = 1,456; N2 = 1,003;  N1 = n1+in2; n1= 0,2+exp(-0,2-d/L); 

k1=3,6(exp-d/L))  
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оскільки в будь-якому випадку сигнал відраховується відносно однієї з кривих 

Rs або Rp, які при такому методі вимірювання відіграють роль вісі абсцис. Знак 

сигналу, як відмічалося раніше, залежить лише від порядку розташування 

доданків у формулі (2.16) і при синхронно-фазовому детектуванні не є 

принциповим. У нашому  випадку приймається за додатний знак сигнал 

поляризаційної різниці , де  опорним сигналом слугує інтенсивність 

Rs s-поляризованого випромінювання, яка і виконує роль вісі абсцис. На основі 

ПМ методу  реєстрації явища ППР було розроблено пристрій для аналізу 

біосередовищ [202] , чутливість якого до зміни резонансного кута θsp на 0.05 

градуса призводить до зміни сигналу фотодіоду на 50мВ. 

Перевагою ПМ методики полягає у тому, що отриманий результат є 

достовірним навіть тоді, коли сигнал різниці ∆R менше рівня шумів Rs та Rp 

функцій та особливо їхньої часової нестабільності, яка супроводжує вимірювані 

сигнали Rs та Rp при їхній поодинокій реєстрації. Це означає, що навіть незначні 

відмінності в цих функціях можуть бути суттєво підсилені та зареєстровані за 

рахунок «занулення» шляхом віднімання спільних закономірностей. Відмітимо, 

що криві Rp та ∆R не є дзеркальним відображенням відносно деякої 

горизонтальної вісі, тому що крива Rs біля резонансного кута має дисперсію, 

яка особливо сильно проявляється при зменшенні товщини плівки. Причиною 

дисперсії є різкий перелом кривої Rs при критичному куті у випадку відсутності 

металевої плівки, який розрівнюється до монотонної залежності із зростанням її 

товщини.  

З рис. 5.3.1. також видно добре узгодження експериментальної та 

розрахункової характеристик поляризаційної різниці ∆R для зразка плівки 

золота товщиною d = 50 нм. Такої відповідності у результатах, яка має місце 

навіть в області від’ємних значень, вдалося досягти завдяки використанню 

запропонованої нами залежності оптичних властивостей плівки від її товщини. 

Оскільки інтенсивність випромінювання по мірі проникнення в метал спадає за 

експонентним законом, тому є логічним моделювання залежності параметрів n 
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та κ від товщини плівки експонентною функцією. В якості такої залежності 

були використані такі функції: 

                             (5.19) 

де характеристична довжина L відіграє роль параметру підгонки. Її значення 

встановлено з умови найкращого узгодження між розрахунковими та 

експериментальними даними для довжини хвилі λ = 632нм і L набуває значень 

рівних 11±0.5нм. Амплітудні значення функцій оптичних констант n1та κ1 

прив’язувалися зі сторони нульової товщини плівки до значень вакууму, а при 

зростаючій товщині екстраполювалися на величини, які властиві об’ємному 

матеріалу (рис. 5.3.2.).  

Їхні спектральні залежності приведені в роботі [224] і для довжини хвилі, яка 

використовувалася в експерименті, складають n1 =0.2; κ1=3.6. Стосовно 

від’ємного значення ∆R, що спостерігається на рис. 5.3.1. в околиці кута θ= 440, 

то для його інтерпретації скористаємося кутовими залежностями всіх трьох 

поляризаційних характеристик Rs, Rp та ∆R для одного з найтонших дослідних 

зразків плівок золота. На рис. 5.3.3.а приведено всі три характеристики 

коефіцієнтів відбивання випромінювання s- та p-поляризації від плівки золота 

товщиною d = 5 нм для пояснення відміченої особливості. Видно, що криві s- 

та p-поляризації перетинаються за кута падіння θi = θcrза рахунок порушення 

плівкою металу умов повного внутрішнього відбивання. 
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До того ж із двох станів поляризації тільки для s-поляризованої хвилі 

спостерігається «аномальне» відбивання, що і є причиною виникнення 

від’ємного знаку на характеристиці поляризаційної різниці ∆R. Величина ∆R 

знаходиться у гарній відповідності з продемонстрованими на рис. 5.3.3.б 

розрахунковими результатами, отриманими в рамках моделі, що враховує 

залежність (5.19) діелектричних властивостей металу від товщини плівки. 

Рис. 5.3.3. Залежності коефіцієнтів відбивання Rs і Rp для s- та p-

поляризованого випромінювання, а також їх поляризаційна різниця ∆R 

від кута падіння світла θ для зразка плівки золота d = 5 нм: а) – 

експеримент; б) – розрахунок поляризаційної різниці ∆R у порівнянні з 

експериментом 

а) 
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Експериментально встановлено, що діапазон кутів, в якому проявляється 

від’ємний знак поляризаційної різниці, і амплітуда поляризаційної різниці 

залежать від товщини плівки [18,30, 31, 34,36,41, 42, 44]. Нижня границя 

кутового діапазону близька до критичного кута  , а верхня границя при 

зменшенні товщини плівки прагне до кута ковзання.  

Аналізуючи рис. 3.8 можемо говорити про те, що із зменшенням товщини 

плівки металу кутова залежність поляризаційної різниці поступово 

перетворюється із залежності, яка властива металу на поверхні призми, в 

характеристику порушеного повного внутрішнього відбивання (ППВВ) 

зовнішнім середовищем, діелектричні властивості якого визначаються 

товщиною плівки.  

 

 5.3.2.  Класичний розмірний ефект. 

Еволюція форми залежностей ППР від кута падіння випромінювання, яка 

спричинена зміною товщини плівки металу або діелектричних властивостей 

зовнішнього середовища, достатньо добре вивчена та виміряна традиційними 

методами [226]. Форма характеристик поляризаційної різниці ∆R суттєво 

відрізняється [18, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 44] від відомих залежностей, оскільки 

сигнал ∆R містить інформацію про взаємодію з плівкою металу не лише p-, а 

також і s-поляризованого випромінювання. Це свідчить про більшу 

інформаційну здатність характеристики ∆R(). 

Такі міркування стимулювали необхідність детальніше розглянути вплив 

товщини зразків на еволюцію поляризаційно-модуляційних залежностей ППР. 

 Слід нагадати, що залежність ППР від товщини вимірюваного зразку є 

демонстрацією ефекту, що має поширену назву класичного розмірного ефекту. 

Тому результат вимірювання поляризаційних характеристик методом ПМ буде 

окремим представленням цього ефекту. 

Для цього були виміряні величини ∆R для зразків плівок золота різної 

товщини d (нм): 0, 5, 23, 35, 50, 90, 120, 200. Результати проведених 

експериментальних вимірювань наведено на рис. 5.3.4.[17], а поруч із 
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теоретичними залежностями рис.5.9.б для кращого сприйняття та візуального 

аналізу. 

Теоретичне сімейство кривих поляризаційної різниці ∆R для плівок з 

товщиною d = 0÷ 100 нм обчислювалося за формулою (5.19) та представлено в 

трьохмірному просторі ∆R = F( d, ) для діапазона кутів  = 400 ÷ 500 в околиці  

кута плазмонного резонансу . Відмітимо характерні особливості, які властиві 

цьому сімейству кривих. Дві з них пов’язані з додатніми екстремумами 

б) 
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параметра ∆R, що локалізовані по обидві сторони від критичного кута . 

Вигляд характеристик при  визначається властивостями НПВВ. 

Сімейство екстремумів, що розташовані в околиці  і обмежених 

невеликим діапазоном кутів, ілюструє резонансну взаємодію випромінювання з 

поверхневими плазмонами. Третя особливість наведеного сімейства 

залежностей полягає у тому, що частина з них має від’ємні значення з 

екстремумом при , причому їхні амплітудні значення немонотонно 

залежать від товщини зразка.  

Порівняння теоретичного та експериментального графіків на рис. 5.3.4. 

демонструє  якісне узгодження між сімействами, тому що на кожному з них 

видно усі три характерні особливості. Стосовно кількісного узгодження, то як 

було показано вище, кожній окремій експериментальній кривій можна знайти 

відповідну теоретичну залежність. Така демонстрація класичного розмірного 

ефекту у поляризаційно-модуляційному представленні є наглядною та 

змістовною по відношенню до розгляду розширених процесів резонансної 

взаємодії електромагнітного випромінювання з металевими плівками різної 

нанорозмірної товщини. 

  

5.3.3. Залежність форми характеристик ППР від товщини плівок. 

Аналіз рівняння (5.19), яке описує явище ППР в модуляційно-

поляризаційному представленні, показав, що величина від’ємного значення 

поляризаційної різниці ∆R і її розподіл в координатах кут–товщина суттєво 

залежить від взаємозв’язку між діелектричною проникливістю металевої плівки 

та її товщиною. З рис. 5.3.4. видно, що величина ∆R досягає максимального 

значення при куті , який дещо менше ніж кут ПВВ на границі 

призма/повітря. Тому при куті  на рис. 5.3.5., на якому наведені 

амплітудні значення ∆R, продемонстровано ілюстрацію впливу на вимірювану 

величину залежності діелектричної проникливості металевої плівки від її 

товщини. 
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На рисунку 5.3.5. видно, що суцільна розрахункова крива, яка отримана з 

використанням прийнятої моделі для n та κ за формулами (5.19) з урахуванням 

характеристичної довжини L = 11 нм, має дуже добре узгодження з 

експериментальними даними (точки на рисунку). В той же час штрихова 

розрахункова крива, яка обчислена з використанням фіксованих значень n  =  

0.2 та κ = 3,6, властивих об’ємному матеріалу, суттєво розходиться з 

експериментом, особливо в області товщин менших ніж 28 нм. Товщина плівки 

d = 28 нм для масивного матеріалу золота при довжині хвилі λ = 632 нм 

відповідає глибині поглинання скін-шару , на якій, згідно визначення, 

величина електромагнітного поля спадає в e раз. Тому така поведінка 

експериментальних та теоретичних кривих дає підставу вважати прийняту нами 

модель залежності функцій показників заломлення та поглинання плівок від 

товщини діючою в певному діапазоні обмежень. 

Стосовно фізичного змісту параметра L, то його, перш за все, можна 
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Рис. 5.3.5. Залежності поляризаційної різниці ∆R від товщини металевої 

плівки при куті падіння випромінювання : квадрати – 

експеримент; суцільна і штрихова криві – розрахункові відповідно з 

урахуванням та без урахування залежності оптичних параметрів від 

товщини плівки при вихідних параметрах, що вказані на рис. 5.6. 
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трактувати як товщину, при зростанні якої плівка набуває властивостей 

масивного матеріалу [17]. Ця властивість може полягати, наприклад, в тому, що 

електромагнітна взаємодія хвилі з плазмою, яка характеризується сукупністю 

параметрів, одним з яких є довжина вільного пробігу електронів під дією поля, 

стає незалежною від її товщини. Необхідно звернути увагу, що саме 

експериментальна точка поляризаційної різниці для зразка товщиною d = 11 нм 

на рис. 5.3.5. досягає мінімуму розрахункової кривої. Цей результат не можна 

вважати випадковим, тому що експериментальні точки не можуть 

обумовлюватися теорією. До того ж саме значення цієї товщини найчастіше 

зустрічається в літературі під назвою критичної або порогу перколяції, що 

відмежовує класичний і квантовий розмірні ефекти в тонких плівках[231]. 

Отже, із кутової характеристики поляризаційної різниці ∆R коефіцієнтів 

внутрішнього відбивання s- та p-поляризованого випромінювання для плівки 

золота нанорозмірної товщини можна однозначно визначити три параметри 

плівки металу - показники заломлення та поглинання і товщину плівки (n, κ, d). 

 Характеристика поляризаційної різниці ∆R має ще одну особливість, яка полягає у 

наявності звичайного відбивання від металу та не пов’язана з явищем ППР. 

Найбільш виразно вона проявляється для порівняно товстих плівок металу, для 

яких резонансна частина характеристики  ∆RSPR із-за її малозначності не впливає на 

кутову залежність «металевого» відбивання ∆Rmet. На рис. 5.3.5. ця залежність 

∆RSPR показана для зразка плівки золота товщиною d = 120 нм на довжині хвилі λ = 

600 нм (штрихова крива) у порівнянні з аналогічною залежністю ∆Rmet, що 

отримана при вимірювання зовнішнього відбивання від тієї ж плівки (суцільна 

крива). Нагадаємо, що при зовнішньому відбивання явище ППР не спостерігається, 

а при використанні ПМ методу реєструється виключно поляризаційна різниця 

коефіцієнтів відбивання s- та p-поляризованого випромінювання ∆R, величина якої 

тим менша, чим більші величини коефіцієнтів відбивання s- та p-поляризації. 

Звернемо увагу на те, що обидві характеристики приведені в абсолютних значеннях 

коефіцієнта відбивання і для більш сприйнятливого вигляду нормовані на однакові 

ординати. Слід також відмітити, що розбіжність між штриховою ∆RSPR  та 
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суцільною ∆Rmet кутовими кривими не пов’язана з похибкою вимірювання, тому що 

є достовірною і має фізичну природу. Причина цієї розбіжності полягає у 

наступному:  порівняно проста форма залежності ∆Rmet(θ) визначається двома 

характерними параметрами, а саме амплітудою у максимумі та кутовим 

положенням екстремуму θmax. Ці параметри відповідним чином пов’язані із 

показниками заломлення та поглинання зразка. Це легко бачити, якщо застосувати 

рівняння Френеля до випадку зовнішнього відбивання речовиною з комплексним 

показником заломлення. Заміною показників заломлення та поглинання стає 

можливо отримати такі характеристики без прояву ППР, які вдало узгоджуються з 

наведеними на рис. 5.3.5. кривими, зокрема, на ділянках їх монотонної залежності. 

Їх аналіз дозволяє отримати додаткові відомості про зв'язок діелектричної функції з 

товщиною металевих плівок, що можливо у рамках вирішення окремо поставленої 

задачі.  

Наведені результати вимірювання параметрів внутрішнього відбивання в 

тому вигляді, який зумовлений використанням ПМ метода, стають зручними не 

тільки для аналізу, а  й для розширення експериментальних можливостей. 

Цьому сприяє обставина, що полягає у можливості, недосяжної використанням 

традиційних методів, спостереження резонансної компоненти на фоні малого 

загального сигналу ∆R(θ) за рахунок його підсилення. Необхідність у цьому 

виникає тоді, коли з якої-небудь причини (зростання товщини металевої плівки, 

зміна довжини хвилі) доля ППР в характеристиці Rp
2(θ) стає малою та взагалі 

зникає. Однак, на фоні невеликої поляризаційної різниці ∆R(θ) відбивання від 

металу ця величина залишається достовірною для реєстрації. 

 

 5. 3. 4.  Дисперсійні особливості характеристик поляризаційної різниці 

ППР. 

 Ще однією областю використання ПМ методики є дослідження 

спектральних характеристик явища ППР в діапазоні довжин хвиль λ = 400÷2000 

нм. На рис. 5.3. 6 [30, 31, 12] продемонстровано еволюцію кутових залежностей 
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характеристики поляризаційної різниці  ∆R для зразка плівки золота товщиною 

d = 50 нм на прикладі трьох довжин хвиль λ = 500, 600, 900 нм. 

Як видно, контури резонансних кривих та екстремальні амплітуди в 

залежностях величини ∆R(θ) змінюються із збільшенням довжини хвилі. 

Відмітимо, що з обох кінців спектрального діапазону довжин хвиль λ = 

Рис. 5.3.6 Експериментальні залежності поляризаційної різниці ∆R(θ) для 

зразка плівки золота товщиною d = 50 нм при довжинах хвиль λ = 500, 

600, 900 нм 
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Рис. 5.3.7 Залежність величини кута ППР від довжини хвилі 

збуджуючого випромінювання  θsp = f(λ) для зразка плівки золота 

товщиною d = 50 нм. 
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400÷2000 нм криві поляризаційної різниці перетворюються у функції, що 

характерні для металевого відбивання (суцільна крива рис.5.3.5.) при 

поступовому зменшенні характерної резонансної компоненти. При цьому 

резонансний кут θsp, який відповідає максимальному значенню амплітуди ∆R, 

зменшується із збільшенням довжини хвилі і виходить на насичення при 

критичному куті  ПВВ θcr, але не перетинає його значення.  

Ця тенденція показана на рис. 5.3.7., який демонструє розрахункову та 

експериментальну залежності кутів плазмонного резонансу θsp від довжини 

хвилі випромінювання. Хороше узгодження між результатами стало підґрунтям 

для отримання на їхній основі експериментальної дисперсійної характеристики 

поверхневих плазмон-поляритонів, що пов’язує частоту електромагнітного 

випромінювання та хвильовий вектор поверхневого плазмону (рис. 5.3.8.). Така 

характеристика зразка, його природи та форми є типовою для явища ППР і має 

свою сукупність параметрів, а саме діапазон вимірювання функції та аргументу.  

 

 5.4.Висновки до розділу. 

Розділ 5 містить результати поляризаційно-модуляційних досліджень 

особливостей явища поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних 
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Рис. 5.3.8 Дисперсійна характеристика поверхневих плазмон-

поляритонів для зразка плівки золота товщиною d = 50 нм. 

Штрихова  лінія відображає світлову хвилю у вакуумі. 
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плівках золота [18, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 44]. Апробацію здійснення 

поляризаційного аналізу проведено в п. 5.1 на прикладі внутрішнього 

відбивання лінійно поляризованого випромінювання від скляного 

напівциліндру.  Отримані експериментальні кутові залежності компонент 

вектора Стокса Qhc, Uhc, та Vhc для напівциліндру мають якісне узгодження з 

наведеними там же теоретичними розрахунковими кривими. Показано 

аналітичну та виявну здатність циркулярної Vhc компоненти до зміни показника 

заломлення зовнішнього середовища, що сягає величини 1*10-6. Це дає підстави 

для подальшого використання ПМ методу у дослідженні ефектів амплітудної та 

фазової анізотропії внутрішнього відбивання. 

Зокрема, проведені дослідження зосереджені на ефектах лінійної амплітудної 

анізотропії внутрішнього відбивання тонкими плівками золота.        П. 5.2 охоплює 

особливості експериментальної характеристики поляризаційної різниці ∆R, що є 

аналогом Q компоненти вектора Стокса. Продемонстровано порівняння 

традиційного та ПМ методів вимірювання ППР кривої на прикладі плівки золота 

товщиною d = 50 нм. Збільшена інформативна ємність характеристики ∆R(θ), що 

зумовлена місткістю відгуку плівки на обидва s- та p-стани поляризації, дає 

можливість дослідження ефектів не доступних для інших методик вимірювання. А 

запропонована теоретична модель розрахунку ∆R, яка передбачає залежність 

оптичних властивостей плівки від її товщини, дає узгодження з 

експериментальними даними навіть в області від’ємних значень останніх. 

Наглядним підтвердженням цього є поляризаційні дослідження тонкої плівки 

золота товщиною d = 5 нм, незвичний характер поведінки кривих якої 

стимулював розгляд впливу товщини зразків на еволюцію ∆R(θ) залежностей (п. 

5.3.2). 

В п. 5.2.2 наведено залежність поляризаційної різниці від товщини плівки 

при сталому куті падіння випромінювання . Встановлено, що величина 

характеристичного параметру L = 11 нм, фактор підгонки в теоретичній моделі, 

має фізичний зміст товщини, при зростанні якої плівка набуває властивостей 

масивного матеріалу. Зокрема, саме ця товщина згідно з літературними 
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джерелами є порогом перколяції. До того ж в експериментальній товщинній 

залежності саме цій товщині плівки відповідає екстремальне значення ∆R. При 

дослідженні порівняно товстих плівок золота (d = 120 нм) встановлено прояв 

ознак «металевого» відбивання на фоні явища ППР. Їх аналіз дозволяє 

отримати додаткові відомості про зв'язок діелектричної функції з товщиною 

металевих плівок, що можливо у рамках вирішення окремо поставленої задачі. 

Вивчення поведінки характеристики ∆R(θ) в спектральному діапазоні 

довжин хвиль λ = 400÷2000 нм (п. 5.2.3) дозволило проаналізувати перехід від 

характерних ознак ППР до прояву «металевого» відбивання на прикладі тонкої 

плівки золота товщиною d = 50 нм. Зсув резонансного кута ППР, що має при 

цьому місце, став підґрунтям до побудови для цієї плівки експериментальної 

дисперсійної характеристики поверхневих плазмон-поляритонів, що має вигляд 

типової форми. 

Матеріали, що викладені у розділі 5, містяться в наступних 

опублікованих наукових публікаціях[18, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 44]. 

Завдяки тому, що поляризаційний аналіз світла є основним діагностичним 

засобом в багатьох практичних задачах, його реалізація за допомогою ПМ 

методу має беззаперечні переваги. Аргументи щодо цього твердження наведені 

в п. 5.2.2: компоненти вектора Стокса, як значення відповідної інтенсивності 

світла, є  безпосередньо експериментально вимірюваними величинами, 

причому сама процедура вимірювання є простою, а діапазон вимірювання їхніх 

значень збільшується на декілька порядків. Циркулярна компонента 

характеризує величину фазової анізотропії, а дві лінійні компоненти 

характеризують амплітудну анізотропію внутрішнього відбивання.  

В п. 5.1.1 зроблено Стокс-аналіз явища внутрішнього відбивання від 

скляного напівциліндра у випадку падаючого лінійно поляризованого 

монохроматичного випромінювання з азимутом поля хвилі 450 відносно 

площини падіння. З урахуванням матричного формалізму отримано вирази для 

компонент вектора Стокса  випромінювання, що в результаті 

ПВВ стало еліптично поляризованим у загальному випадку. Наразі при 
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використанні модулятора як аналізатора стану поляризації розглянуто зміну 

стану поляризації та інтенсивності випромінювання після проходження 

оптичних елементів схеми. Наведено вирази для вихідної інтенсивності 

випромінювання та продемонстровано на математичному апараті принцип 

розділення двох лінійних та циркулярної компонент вектора Стокса. 

Модулятор може виконувати роль перетворювача стану поляризації, 

особливо це доречно при реєстрації лінійної Q компоненти. В п. 5.2.2 

розглянуто математичну модель такого параметру як поляризаційна різниця 

коефіцієнтів внутрішнього відбивання s- та p-поляризованого випромінювання, 

величина якої експериментально вимірюється поляризаційно-модуляційним 

методом. Важливою характеристикою цього параметру виступає його кореляція 

з явищем ППР та наявність інформації щодо амплітудної анізотропії 

внутрішнього відбивання. Розглянуто зміну стану поляризації при проходженні 

багатошарової структури, що супроводжує збудження поверхневих плазмонів. 

 Зважаючи на подвійний принцип роботи модулятора поляризації як 

аналізатора так і перетворювача стану поляризації електромагнітного 

випромінювання, в п. 5.1.3 та 5.2.3  представлено дві оптичні схеми 

експериментальної установки та детально розглянуто кожну з моделей в роботі. 

Використання методу ПМ надає вибір у реалізації дослідного експерименту 

для реєстрації або фазової, або амплітудної анізотропії внутрішнього 

відбивання. Переважна більшість проведеної експериментальної роботи 

відноситься до реєстрації другої з них. Саме тому об’єктами дослідження, 

характеристикам та методам отримання яких відведено п. 5.3.3, були 

ультратонкі плівки золота, різні як за товщиною так і за морфологією. 
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РОЗДІЛ 6. СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІНІЙНОГО ДИХРОЇЗМУ В 

УМОВАХ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ У 

НАНОРОЗМІРНІЙ ПЛІВЦІ ЗОЛОТА. 

6.1. Особливості спектрального аналізу поляризаційної різниці  в 

нанорозмірних плівках золота 

6.1.1. Обґрунтування новизни. 

Явищу поверхневого плазмонного резонансу (ППР) у нанорозмірних 

металевих плівках присвячено велику кількість як більш ранніх [218, 219, 232, 

233, 234], так і сучасних [235] монографій, а також зростаюче число наукових 

оглядів [236-240] та незліченна кількість журнальних публікацій. Підставою 

для такої уваги є характерний для цього явища глибокий фізичний зміст, що 

вирізняється як різноманітністю властивостей, так і широтою його практичного 

використання [240]. Здавалося б, що з урахуванням тривалої популярності 

явища ППР та досконалості вивчення в ньому вичерпані всі нез'ясовані 

питання, принаймні, які стосуються його прояву в однорідних середовищах. 

Але сучасна нанофізика твердого тіла оперує безліччю композитних матеріалів 

[22], що мають достатню для виникнення ППР провідність. Крім того, 

комбінація множин металевих компонентів у вигляді кластерів в композитних 

плівках та матеріалів матриці породжує практично невичерпну безліч 

співвідношень оптичних констант і, як наслідок, діелектричних властивостей 

плівок. Їх тестування засобами атомно-силової мікроскопії (АСМ), методом, 

який отримав небезпідставне поширення в наноматеріалознавстві, стає 

проблематичним внаслідок недоступності контактному відтворенню 

внутрішньої поверхні, а отже, форми і властивостей кластерів. Необхідність в 

отриманні цих відомостей диктується проблемою створення нових 

композитних матеріалів, електродинамічні властивості яких у вигляді різних 

розмірних ефектів визначаються зазначеними обставинами. Встановлення 

закономірностей взаємного впливу параметрів матриці та природи кластерів з 

урахуванням їхніх розмірів, форми і просторової орієнтації, а також величини 

їхньої об'ємної частки в матеріалі та степеню її впливу на властивості кінцевого 
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продукту є актуальною задачею. Результати її вирішення стануть основою 

розв’язання проблеми конструювання нових матеріалів із прогнозованими 

властивостями. 

Шлях вирішення цього завдання має полягати крізь дослідження еволюції 

форми оптичних характеристик, визначення відповідних констант та 

встановлення їхнього зв'язку зі степенем дисперсності матеріалу при 

контрольованому морфологічному переході від суцільної однорідної металевої 

плівки до композитної. Що ж стосується методики дослідження топології 

поверхні, то електронна мікроскопія пропускання (ЕМП) певною мірою може 

бути альтернативою техніці АСМ. Однак обидві методики є всього лише 

допоміжними і функціонально не здатні претендувати на визначення 

електрофізичних властивостей об'єктів досліджень. У той же час розвиток 

наноматеріалознавства висуває потребу в такому методі, який був би 

інформативним при вивченні кластерних матеріалів з точки зору, як морфології 

об'єктів дослідження, так і їхніх електродинамічних властивостей. 

Ось чому спектроскопія повного внутрішнього відбивання, порушеного 

резонансно чутливим спеціально влаштованим шаром на поверхні призми, 

набуває особливого інтересу. Підставою для такої уваги є, за висловом 

рецензентів «потужна», вимірювально-аналітична методика, заснована на  

техніці модуляційної поляриметрії (МП). Її плідність після виходу першої 

публікації [241] продемонстрована в ряді робіт, які узагальнені в [242]. У 

даному розділі інформаційна здатність МП отримує подальший розвиток у 

найпростішому прикладі, а саме систематизації поляризаційних властивостей 

нанорозмірної однорідної плівки золота оптимальної товщини з точки зору 

виникнення ППР.  

 

 6.1.2. Методика спектрального аналізу. 

Деталі функціонування методики МП викладені в [225], а її вимірювальна 

роль полягає в розмежуванні реакції середовища на дію поляризованої та 

практично завжди присутньої неполяризованої компоненти випромінювання. 
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Остання складова, не будучи пов'язаною з анізотропними властивостями 

речовини, є чинником, що обмежує виявну здатність вимірювальних систем 

щодо ефектів анізотропії. Уникнути її можна використанням властивості 

поляризованого випромінювання піддаватися дії поляризаційної модуляції на 

відміну від неполяризованої складової. У цьому випадку фотоприймач 

перетворює компоненту випромінювання, що модулюється, в змінний сигнал, 

який селективним підсилювачем відділяється від неполяризованої складової. 

Цією дією, насамперед, на порядки збільшується виявна здатність 

вимірювальних систем за участю МП, а також підвищується достовірність 

виміряного результату в його поляризаційному походженні. 

Аналітична роль техніки МП складається, по-перше, в здатності 

розкладати еліптично в загальному випадку поляризоване випромінювання на 

циркулярну та лінійну складові. А по-друге, одна з лінійних компонент 

поляризованого випромінювання, що в зображенні компоненти вектора Стокса 

є співвідношенням 2

y

2

x EEQ   [13] ( 2

yE , 2

xE - інтенсивності випромінювання 

ортогональних складових хвилі), має властивості функціонального аналізу. 

Сенс компоненти Q полягає в тому, що загальні риси функцій у цьому 

співвідношенні, або будь-якого іншого досліджуваного ефекту (оптичного, 

фотоелектричного, магнетооптичного тощо), зникають при їх відніманні. 

Результат, що залишається, містить індивідуальні особливості одного з 

доданків та підсиленням забезпечує, перш за все, надчутливість системи до 

змін стану поляризації або фізичних причин, які призвели до цього. Крім того, 

як елемент (чисельник) виразу, що визначає математичну похідну відповідної 

функції, результат віднімання за умови 2

y

2

x   E,EQ   дійсно нагадує за формою  

похідну за відповідним аргументом, одержану фізичним диференціюванням. 

Дослідницька установка, що складається з гоніометра, поєднаного з 

монохроматором, дозволяла вимірювати кутові поляризаційні характеристики 

параметрів внутрішнього відбиття при різних довжинах хвиль λ, або їхні 

спектральні характеристики при певних кутах   падіння випромінювання. 
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Об'єктом вимірювання з викладених вище міркувань були характеристики 

поляризаційної різниці (,) = Rs
2 - Rp

2 коефіцієнтів внутрішнього відбивання 

випромінювань, коли азимут електричного поля падаючої хвилі періодично 

змінюється перпендикулярно Rs
2(,) та паралельно Rp

2(,) до площини падіння. 

Підкреслимо, що результат фізичного віднімання позбавлений похибок, які 

супроводжують цю операцію в математичній процедурі з результатами, 

отриманими послідовними вимірами. За необхідності вимірювалися окремо 

залежності коефіцієнтів Rs
2(,) та Rp

2(,), що використовувалися при аналізі 

спектрів як допоміжні. Виміри проводилися lock-in-нановольтметром, в якому 

встановленням фази опорного сигналу надавався додатний знак параметру  

що відповідав умові нормального внутрішнього відбиття (Rs
2>Rp

2). 

Технічні параметри вимірювальної установки: джерела поляризованого 

випромінювання, що використовувалися: монохроматичного – гелій-неоновий 

лазер з довжиною хвиль 0,632 мкм; спектрального - дифракційний 

монохроматор з галогенною лампою та поляризатором - 0.4 ÷ 1 мкм; модулятор 

- динамічна фазова пластинка[16] з частотою модуляції 50 кГц; фотоприймач - 

кремнієвий фотодіод. 

Плівки (Аu - 99.999%) виготовлялися термічним випаровуванням металу 

з молібденового нагрівача у вакуумі (1·10-5 мм.рт.ст) на підкладки з плавленого 

кварцу при кімнатній температурі. Швидкість нанесення золота становила ~ 1.5 

нм/с, а товщина плівки визначалася каліброваним кварцовим резонатором та 

дорівнювала 50 нм. Підкладки товщиною 1 мм в контакті через імерсійну 

рідину з відповідним сегментом з того ж матеріалу складали напівциліндр. 

Результати вимірювання параметра  при певних кутах падіння з 

діапазону кутів, що захоплює докритичний, наведено на рис. 6.1.1 в 

координатах, визначених умовами експериментальної установки. Значення 

кутів обрані виходячи з умови найбільш сильної дисперсії функції Rp
2(), що є 

головною ознакою явища ППР та, як наслідок, причиною еволюції спектру 

, що спостерігається. Дійсно, у використаному діапазоні довжин хвиль 

400<<1000 нм всі наведені характеристики мають форму, характерну для 
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резонансних явищ. Крім того спільною особливістю всіх кривих є їх тенденція 

до злиття за межами зазначеного діапазону, що свідчить про незалежність 

параметра від кута падіння ≠f(). Оскільки поза межами зазначеного діапазону  

відсутня резонансна взаємодія, а параметру  завжди властива певна 

величина, то немає сумніву, що і в його межах нерезонансна компонента 

коефіцієнтів відбиття має місце. Але найголовнішим є те, що у всіх 

характеристиках присутні у різній мірі ознаки ще однієї компоненти не 

виключено резонансного типу. Про це свідчить яскраво виражена асиметрія 

відносно кривої  = 50 град профілю спектрів із рис. 6.1.1. Більше того, ця 

асиметрія в ряду сімейства кутових спектрів набуває дзеркального положення 

щодо практично симетричної резонансної кривої ()=50
0 (жирна крива). 

Здавалося б, що відображення  істинних складових у залежностях (ω) з 

застосуванням сучасних комп'ютерних засобів, наприклад апроксимацією 

спектрів функціями Гауса, як це зроблено у[23] , не є проблематичним. 

Однак їх отриманню у «чистому» вигляді перешкоджає присутність у 

функціях () компоненти, пов'язаної з нерезонансним відбиттям від металу і 
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Рис. 6.1.1. Еволюція спектрів () плівки Au d = 50 nm, 

обумовлена варіацією кута падіння світла. 
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скла. За всіма ознаками, спектр нерезонансної компоненти на рис. 6.1.1 повинен 

мати вигляд кривої певної амплітуди, що з'єднує за межами досліджуваного 

діапазону місця, де збігаються кутові характеристики. Усередині діапазону її 

величина визначається умовами експерименту - товщиною плівки та залежними 

від товщини і довжини хвилі оптичними константами, а також значеннями кута 

падіння. З урахуванням викладеного не вважається можливим отримати цю 

залежність фізичним шляхом або на підставі математичного формалізму. У той 

же час необхідність визначення цієї функції зумовлена тим, що вона, як видно 

за своєю дисперсією, не належить до плазмон-поляритонного резонансу. Тому 

для відмежування від неї, як адитивної компоненти, логічно надати їй роль 

абсциси, щодо якої має бути побудовано відтворення експериментального 

спектру відповідними функціями Гауса.  

 

 6.1.3. Підстави для відокремлення нерезонансної компоненти. 

Для цього пропонується відокремлення нерезонансної компонети 

графічним шляхом. При цьому слід мати на увазі, що ступінь обґрунтованості 

результату рішення буде впливати на адекватність таких параметрів резонансу, 

як значення частоти і часу релаксації хвилі ППР, та достовірність її 

дисперсійної характеристики, як кінцевого результату аналізу. З цією метою 
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Рис. 6.1.2. a) - Залежності () при λ = 632 nm для Au плівок різної 

товщини та модельна нерезонансна компонента для плівки з d = 50 

nm, b) - те ж для плівки з d = 50 nm експериментальна та теоретична, 

а також її нерезонансна компонента (штрихова) при λ = 550 nm. 
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скористаємося, насамперед, змістовною формою характеристики параметра 

() заради її аналітичних здібностей, про що йшлося. Потім виконаємо 

комп'ютерне моделювання параметра  на тій підставі, що, як показано в[13] 

для випадку плівки з товщиною d = 50 nm, рівняння, отримане на основі 

формул Френеля для тришарової системи скло - плівка метала - повітря, чудово 

узгоджується з експериментальними даними. Результати цієї процедури 

наведено на рис. 6.1.2(a), при значеннях довжини хвилі  = 632 nm та показника 

заломлення NAu=0.2+i*3.6 [242] у двох крайніх випадках з точки зору 

виникнення явища ППР. В одному з них використано плівку з товщиною d = 

120 nm, при досягненні якої практично зникає резонанс, та у другому - d = 0, що 

відповідає випадку відсутності плівки на поверхні напівциліндра (суцільна і 

штрихова крива відповідно). 

Для порівняння тут же наведено експериментальну криву оптимальної 

для прояву ППР товщини зразка d = 50 nm (штрих-пунктир). Видно, що 

нерезонансна компонента в залежності d=50 має вигляд, подібний залежності 

d=120, яка є цілком нерезонансною за винятком невеликого відхилення від 

монотонності при  = 450. У свою чергу залежність d=50, займає проміжне 

положення між характеристиками для випадків чистого напівциліндра та 

товстої плівки металу. Її амплітудне значення містить у своїй формі 

особливості відбиття на обох границях плівки, співвідношення якого 

змінюється з товщиною. 

З результатів моделювання параметра () випливає, що зі зменшенням 

товщини або показника поглинання плівки, пов'язаного зі зменшенням довжини 

хвилі зондуючого випромінювання, посилюється спотворення монотонної 

залежності параметра () за рахунок зростання резонансного відбивання в 

діапазоні кутів в околиці cr. У такому випадку отримати нерезонансну 

компоненту у вигляді () можна штучним способом. Його суть полягає в 

побудові відповідної функції, амплітудні значення якої повинні бути отримані з 

кривої, що заповнює резонансний розрив у кутових залежностях, котрі мають 
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бути виміряні при відзначених довжинах хвиль. Такою кривою, як найбільш 

близькою за зовнішнім виглядом, може бути функція зовнішнього відбивання. 

При її моделюванні рівняннями на основі формул Френеля було використано 

такі оптичні параметри плівки, при яких модельна крива, збігаючись з 

експериментальною залежністю () при <cr, заповнювала б резонансний 

розрив. Різницю в амплітудах, зумовлену перепадами показників заломлення 

для протилежних напрямків випромінювання, можна усунути підгінним 

коефіцієнтом до збігання з експериментальною d = 50 nm кривою. 

Отриманий результат показано на рис. 6.1.2(а) для довжини хвилі λ = 632 

nm штрих-пунктирною кривою, що займає проміжне положення між кривими, 

що характеризують відбивання від металу та окремо скла. Загалом ця крива 

містить амплітуди коефіцієнтів відбивання від металу та скла у 

співвідношеннях, що залежать в основному від двох параметрів - товщини 

плівки і значення її показника поглинання. Додатковим аргументом істинності 

кривої є те, що при кутах <cr вона збігається з реальною кривою, а точка її 

екстремуму при >cr займає місце в координатах ()max, визначених 

розрахунковою залежністю. 

За такою ж процедурою побудовано кутові залежності для певних 

довжин хвиль з використаного діапазону. Як приклад, на рис. 6.1.2(b) наведено 

залежність параметра  для іншої довжини хвилі  = 550 nm у порівнянні з 

апроксимуючою (тонка) кривою та розрахунковою залежністю (штрихова), як 

моделлю нерезонансної функції. Кількість таких операцій вибиралася з 

міркувань достатності точок, необхідних для проведення за ними 

нерезонансних спектрів для фіксованих кутів падіння, що були використані на 

рис. 6.1.1. 

Потім з кутових залежностей  отриманих при різних довжинах хвиль, 

вибиралися відповідні ординати одних й тих же кутів модельної кривої в межах 

кутів 40  60, як координати нерезонансних спектрів. На рис. 6.1.3 приведені 

тільки два з них, як крайні з використаного діапазону кутів. Про правомочність 
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використаної методики може свідчити той факт, що всі нерезонансні криві 

формою нагадують експериментальну криву ()=40 з рис. 6.1.1, у складі якої 

відсутні ознаки резонансного відбивання. 

Що ж до інших нерезонансних кривих, які не наведені заради спрощення 

ілюстрації, то вони займають простір між двома представленими кривими в 

логічній послідовності. Щодо схожого на резонанс провалу при  500nm, що 

має місце на всіх отриманих кривих, то його природа формально пов'язана зі 

зламом у цьому місці дисперсії показника заломлення плівки Au. Зближення у 

зв'язку з цим амплітуд кривих коефіцієнтів відбиття Rs
2() й Rp

2(), про що 

свідчать провали кривих на рис. 6.1.3, може мати фізичну природу, 

встановлення якої знаходиться за межами даної роботи.  

Після виконання операцій віднімання нерезонансних залежностей від 

відповідних експериментальних на рис. 6.1.1 процедура апроксимації 

отриманого результату функціями Гауса не викликає труднощів. В якості 

ілюстрації на рис. 6.1.4 наведені результати розкладання на компоненти 
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Рис. 6.1.3. Спектральні залежності нерезонансної компоненти 

параметра  отримані виміром при куті падіння  = 400 та 

моделюванням для кутів  = 450 і 600. 
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спектру, отриманого при куті падіння  = 470 [30, 31]. З нього випливає два 

висновки. 

По-перше, має місце практично ідеальне заповнення (зливаються 

відповідні криві) експериментальної залежності сумарною апроксимуючою 

функцією, що свідчить про достовірність отриманого результату. 

А по-друге, досконале заповнення виявляється можливим тільки за участі 

трьох компонент. Тому з отриманих нормованих залежностей  

розкладанням на компоненти Гауса побудовано частотні та амплітудні 

характеристики[30, 31, 44, 45, 52]. 

 

 6.1.4. Дисперсійні характеристики ППР в нанорозмірному шарі Au. 

Перш ніж перейти до їхньої інтерпретації, доречно відзначити, що 

використана в дослідженні тришарова структура розглядалася раніше [243] у 

рамках розв’язання рівнянь Максвелла. Там же отримано хвилеводні моди, що 

виникають y двох метало-діелектричних інтерфейсах, прилеглих до металевої 

плівки.  
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Рис.6.1.4. Приклад апроксимації функціями Гауса однієї з 

експериментальних залежностей рис. 1, виміряної при  = 470. 
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Ці моди названо симетричною (s-мода) і асиметричною (-мода) на тій 

підставі, що електричне поле -моди на внутрішній поверхні металевої плівки має 

інвертовану фазу.  

Автори [243] небезпідставно вважають, що ці рішення можуть бути поширені 

на опис розподілу полів, що виникають у випадку збудження резонансів на окремих 

відмічених інтерфейсах. Особливо це можливо у разі спостереження ППР в 

геометрії Кречманна [216] , яка використовується в даному досліджені, коли на 

асиметрію фази -моди накладається асиметрія профілів поля збудженої 

поверхневої поляритонної хвилі. При похилому падінні випромінювання зі скляної 

призми повного внутрішнього відбивання на металеву плівку основна енергія 

зосереджена поблизу границі металу та діелектрика з меншим показником 

заломлення - довгопробіжна мода (long-rage). Короткопробіжна мода (short-range), 

що має меншу енергію, зосереджена поблизу границі металу та діелектрика з 

великим показником заломлення, тобто на внутрішній поверхні плівки. Саме 

остання хвильова мода у вигляді збудженої на внутрішній поверхні плівки хвилі 

може змінювати свою фазу відносно швидкої моди. Передумовою для такої 

поведінки фази може бути зміна знаку електричної поляризації передньої поверхні 

при суперпозиції на ній полів падаючої та відбитої від задньої поверхні плівки 
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Рис.6.1.5. Дисперсійні характеристики ω (k) ППР в плівці Au  d=50 nm. 
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хвиль. Реальною підставою для такої еволюції є спектрально залежна зміна 

коефіцієнта (показника) поглинання при постійній товщині плівки або її товщини 

при фіксованій довжині хвилі випромінювання. 

Показані на рис. 6.1.5 результати спектрального аналізу у вигляді 

дисперсійних характеристик ω(kSPR) є якісним підтвердженням викладених 

вище теоретичних висновків. Ці характеристики побудовано з'єднанням 

отриманих за викладеною методикою окремих точок на відповідних світлових 

лініях  singSPRk   (εg - діелектрична проникність скла).З рисунку випливає, 

що основна хвилеводна мода (long-range SPR) або поверхнева плазмон-

поляритонна хвиля зосереджена в частотному діапазоні ω = (3÷4)1015 Гц. 

 

  

  

Компонента ППР, що збуджується на внутрішній поверхні плівки золота 

та називається короткопробіжною хвилеводною модою [243] (short-range SPR), 

займає два частотні діапазони, розташовані вище й нижче частот основного 

ППР. Рис. 6.1.6, на якому всі три компоненти зображені у амплітудній 

залежності від кута падіння, дозволяє ідентифікувати кожний з двох варіантів 
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Рис. 6.1.6. Амплітуди компонент - функцій Гауса, що 

апроксимують нормовану величину SPR, в залежності від 

кута падіння світла. 
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короткої моди як симетричний, що збігається за знаком з основною модою, та 

відповідно асиметричний. Тут же видно більш точне в порівнянні з рис. 6.1.1 

значення кута дзеркальної симетрії, рівне  = 490. 

 

 6.1.5. Попередні висновки. 

За допомогою модуляційної поляриметрії навіть у такому простому 

середовищі, як нанорозмірна плівка однорідного металу, виявлено різні 

компоненти резонансної взаємодії електромагнітного випромінювання з 

електронно-іонною системою речовини [18, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 44], як було 

передбачено в [243]. 

Для цього, однак, знадобилося виробити метод аналізу спектральної 

характеристики ППР у вигляді параметра поляризаційної різниці (). 

Необхідність у цій процедурі диктується виявленою асиметрією форми 

експериментальних характеристик параметра (). Більш того, ця асиметрія 

зазнає дзеркальну інверсію спектральної характеристики щодо кута падіння 

=490та супроводжується інверсією знаку параметра () для коротких мод 

ППР. 

 Перешкодою для розкладання спектрів на складові була наявність в їх 

складі нерезонансних компонент, величини яких невідомим чином розподілені 

по спектру. Вироблена процедура визначення їх спектрів [30, 31], яка полягає у 

моделюванні кутових характеристик поляризаційної різниці () = Rs
2 - Rp

2 у 

формі монотонних залежностей, які заповнювали б резонансний розрив в 

аналогічній функції реального зразка. Потім із сукупності амплітуд 

коефіцієнтів () при певних довжинах хвиль з діапазону, що 

використовується, будуються спектри нерезонансних компонент для 

відповідних кутів. У результаті віднімання кожної з них з відповідного спектру 

() отримано нормовану спектральну залежність резонансного параметру 

()SPR. Практично ідеальне збігання експериментальної кривої ()SPR та 

отриманої апроксимуючої сумарної функції Гауса свідчить про правомочність 
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виконаної процедури. Більш того, розкладання нормованої спектральної 

залежності ()SPR на компоненти дозволило нам реєструвати довгу та коротку 

хвильові моди [30, 31], описані в [244] та ідентифікувати їх як поляритонні 

хвилі на зовнішній і внутрішній поверхні металевої плівки відповідно. Крім 

того, в спектральних та кутових характеристиках короткохвильової моди 

виявлено перехід симетричного стану в асиметричний при фіксованому куті 

падіння світла для зразка використаної товщини 50 нм. 

 

6.2. Поверхневий плазмон-поляритонний резонанс в плівках Au як 

амплітудно-фазова анізотропія внутрішнього відбивання. 

 6.2.1. Порівняльні можливості Стокс-поляриметрії та еліпсометрії. 

Загальновідомо, що стан поляризації електромагнітної хвилі в результаті 

її взаємодії з речовиною змінюється на величину, з якої можна отримати 

вичерпну інформацію про діелектричні властивості середовища. У загальному 

випадку результат такої взаємодії має вигляд еліптично поляризованої хвилі 

тому, що кінець її електричного вектора періодично рухається по еліптичній 

траєкторії в будь-якій площині, перпендикулярній напрямку розповсюдження. 

Тому для опису стану поляризації такої хвилі існує досить поширений спосіб 

[57, 59], який оперує параметрами еліпса та званий еліпсометрією. Він полягає 

у вимірюванні амплітуд Rs, Rp і фаз s, p кожної з s- і p-поляризованих хвиль 

(перпендикулярно і паралельно площині падіння відповідно), з яких 

обчислюються два еліпсометричних параметра, а саме величина еліптичності  

= arctg(Rs/Rp) і значення азимута еліпса, яке визначається різницею фаз =s–

p. Отримання з цих параметрів величин показників заломлення і поглинання 

речовини (реальної і уявної компонент діелектричної постійної) називається 

зворотною задачею еліпсометрії. 

Викладення відомих положень про еліпсометрію знадобилося з метою 

порівняння їх з іншим, менш поширеним варіантом опису стану поляризації 

хвилі [7], званим поляриметрією. З наявних двох способів його реалізації 

(Джонсон- і Стокс-поляриметрія) особливою привабливістю володіє другий з 
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тієї причини, що всі чотири компоненти вектора Стокса, виражаючи 

інтенсивності світла, є безпосередньо вимірюваними величинами. До цього 

доречно додати, що аналіз стану поляризації на основі її модуляції, як показано 

в [245] на прикладі дослідження лінійного двопроменезаломлення, істотно 

підвищує виявну та інформаційну здатність щодо величини анізотропії та 

достовірність отриманих результатів. У зв'язку з цим вважається за доцільне 

застосування методу поляризаційної модуляції (ПМ) при вимірюванні 

амплітудно-фазових характеристик поверхневого плазмон-поляритонного 

резонансу (ППР). 

Суть методу полягає у вимірюванні двох компонент вектора Стокса, а 

саме Q- і V-компонент. Нагадаємо, що Q-компонента визначається величиною 

Q = Es
2-Ep

2 різниці інтенсивностей Es
2 і Ep

2 електричного поля хвилі, що 

пройшла зразок або відбитої ним, коли азимут електричного поля вхідної хвилі 

становить кут 45о відносно площини падіння, тобто pEEs  . У цьому ж 

випадку величина V=Es*Epsin характеризує циркулярну поляризацію, яка 

визначається різницею фаз =s–p між ортогональними компонентами Es та Ep. 

Неважко бачити, що між еліпсометричними ,  і поляриметричними Q, V 

параметрами є певна схожість. Перш за все, обидві пари параметрів 

визначаються в свою чергу одними і тими ж самими парами амплітудних і 

фазових значень. Крім того, аналіз показує, що функціональні вирази Q і  від 

аргументів кут, довжина хвилі і ін, що подаються різними математичними 

операціями (відніманням Q і ділення ), близькі за формою. Відрізняються 

вони одна від одної наявністю постійної складової в . 

І все ж поляриметричним Стокс-параметрам Q і V властиві важливі для 

практичного використання особливості. По-перше, Q-компонента є розмірною і 

тому безпосередньо вимірюваною величиною. Це означає що при використанні 

синхронно-фазового детектування сигналу, яке супроводжується інтеграцією 

знакозмінних шумів, співвідношення сигнал/шум в кілька порядків вище, ніж 

при визначенні параметра , де бере участь властивий операції 



 219 

диференціювання процес ділення, наслідком якого є збільшення похибки. По-

друге, відсутність постійного доданка в Q-компоненті забезпечує їй принцип  

реєстрації величини «від нуля». Цим самими за рахунок можливості підсилення 

сигналу збільшується на 5-6 порядків динамічний діапазон і, як наслідок, 

підвищена виявна здатність. Ці ж особливості в тій же мірі відносяться і до V-

компоненти. 

Що ж стосується проблеми отримання відомостей про еліпсометричні 

(поляриметричні) величини, то вони становлять виняткову важливість в разі 

дослідження частотної дисперсії того чи іншого осцилятора. Показовою 

ілюстрацією викладеного є робота [246], в якій на прикладі дослідження явища 

ППР в ультратонких плівках золота представлені амплітудні і фазові 

характеристики явища. Характерний для осцилятора взаємозв'язок між ними 

видно навіть в такому їхньому представленні, яке не типове для ілюстрації 

властивостей резонансу. В [247] ця особливість врахована в теоретичному 

розрахунку, а в [248]  - в експерименті, що сприяє використанню амплітудно-

фазових характеристик ППР у вигляді еліпсометричних параметрів  та  для 

визначення діелектричних властивостей термооброблених плівок Au. 

Тверде тіло відрізняється від елементарного осцилятора тим, що може 

містити набір резонансних квазічастинок (електрони, плазмони, поляритони, 

екситон тощо) якими є різного роду резонансні збудження, До цього слід 

додати, що в нанометрових плівках умови їх прояву в загальному випадку 

супроводжуються низкою розмірних ефектів - класичний, топологічний, 

квантовий [4]. У цих умовах виділення вкладу того чи іншого осцилятора з 

вимірюваної величини стає проблематичним. Можна сподіватися, що метод 

ПМ, успішно застосований раніше [250] в аналізі амплітудних характеристик 

ППР, сприятиме вирішенню завдання розділення компонент частотних 

характеристик. 
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 6.2.2.Методика експерименту. 

Метод МП, що застосовувався раніше при дослідженні лінійних 

дихроїзму [245] та двопроменезаломлення [4] окремо, в даному випадку буде 

застосований для одночасного вимірювання амплітудних і фазових 

характеристик явища ППР в нанорозмірних плівках Au. Оптична схема методу 

реалізована в геометрії Кречманна і являє собою установку для реєстрації 

внутрішнього відбивання (рис. 6.1.1). Як джерело випромінювання використані 

гелій-неоновий лазер з довжиною хвилі 632 нм, а також дифракційний 

монохроматор з галогенною лампою на вході, доповнений поляризатором на 

вихідний щілині. Випромінювання, відбите системою напівциліндр-плівка Au, 

після проходження модулятора поляризації PEM і зблокованого з ним 

поляризатора Р перетворювалося кремнієвим фотодіодом в електричний 

сигнал, що підсилювався надалі lock-in-нановольметром. 

сr 

N2 

N0 

EP 
ES 

FD 

 

LGN 

Р 

N1 

PEM 

Рис.6.2.1. Оптична схема для вимірювання амплітудно-фазових характеристик 

внутрішнього відбивання. LGN - гелій-неоновий лазер (монохроматор); EP, ES 

- ортогональні компоненти лінійно поляризованої хвилі, PEM - фотопружний 

модулятор поляризації; Р - поляризатор; FD - фотодетектор; сr - критичний 

кут повного внутрішнього відображення; No, N1, N2 - показники заломлення 

скла, золота, повітря. 
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Модулятор поляризації являє собою динамічну фазову пластинку[16], в 

якій оптична анізотропія стискання-розтягування створюється приєднаним до 

неї резонатором з кристалічного кварцу. Функціонування модулятора в ролі 

елемента, який управляє станом поляризації - перетворюючи або аналізуючи її, 

розглянуто докладно раніше в [74]. Тут же обмежимося тільки тим, що 

модулятор спільно з лінійним поляризатором Р (призми Глана, Франка-Ріттера) 

забезпечує розкладання сигналу еліптичної поляризації на лінійну і кругову 

складові. Для цього азимут електричного поля хвилі в початковому стані 

встановлений під кутом 450 відносно площини падіння, так що Es = Ep. 

Величиною деформації, керованої напругою живлення резонатора частини 

модулятора, забезпечується необхідна для конкретного завдання умова чверть 

або півхвильової фазової пластики. 

 Ортогональні компоненти у відбитому випромінюванні Rs і Rp мають 

відповідно до формул Френеля різні залежності від кута падіння світла , 

внаслідок чого вони відрізняються в загальному випадку амплітудами і фазами. 

Відмінність в амплітудах призводить до негіротропного обертання сумарного 

вектора електричного поля, а в фазах - до появи циркулярної компоненти. У 

цьому випадку сигнал фотодетектора містить, як показано в [74], дві складові: 

одна з них на частоті модулятора пов'язана з V-компонентою, а інша на 

подвоєній частоті є векторною сумою двох лінійних компонент вектора Стокса 

- Q і U (в позначеннях [251]). Обидві хвилі - лінійна і кругова, внаслідок 

дворазової відмінності в частотах створюваних ним сигналів детекторів, 

реєструються одночасно двома селективними підсилювачами з урахуванням 

наступної обставини. Якщо азимутальне положення модулятора (і пов'язаного з 

ним лінійного поляризатора) є довільним щодо циркулярної поляризації, то 

вибір лінійної компоненти здійснюється таким чином. З векторної суми двох 

лінійних компонент модулятором поляризації буде перетворюватися в сигнал 

тільки та, яка відповідно до властивостей фазової пластинки складає кут 45о з її 

оптичною віссю.  
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З огляду на те, що компоненти вектора Стокса взаємопов'язані 

співвідношенням W2 = Q2 + U2 + V2, де W - інтенсивність відбитого 

випромінювання, для повного поляризаційного аналізу досить виміряти одну з 

решти лінійних складових. Найзручніше це здійснити вимірювання Q-

компоненти, для чого азимут модулятора поворотом навколо оптичної осі 

встановлюється під кутом 45о до площини падіння. Необхідна точність 

встановлення кута, що впливає на достовірність поділу, досягається за умови 

відсутності на поверхні призми поглинаючої плівки. В цьому випадку в 

діапазоні кутів більших критичного сr у відбитому випромінюванні 

присутня згідно з формулами Френеля з двох лінійних компонент тільки одна 

U-компонента. Оскільки азимут електричного поля цієї хвилі орієнтований 

паралельно до оптичної осі модулятора, вона стає  власною поляризацією 

модулятора і тому не перетворюється ним. Відсутність при цьому змінного 

сигналу фотодетектора є чутливою ознакою правильної установки модулятора 

для виділення із загального випромінювання Q-компоненти, яка виникає за  

наявності зразка на поверхні напівциліндра. 

Зразки для вимірювань були виготовлені термічним розпиленням чистого 

(Аu - 99,999%) золота з молібденового нагрівача на підкладку при кімнатній 

температурі. Швидкість напилювання золота становила 1,0-1,5 нм/с, що 

дозволяло тривалістю цього процесу задавати необхідні товщини. В якості 

підкладки використовувалася пластинка з плавленого кварцу, яка в контакті 

через плівку гліцерину з сегментом з того ж матеріалу складала напівциліндр. 

Така процедура практично виключала інтерференцію на прошарку і дозволяла 

зберігати відлік кута при багаторазовій зміні зразків. Товщина зразка становила 

величину 50 нм виходячи з таких міркувань. Як неодноразово показувалося 

раніше (наприклад [250]), в плівці Au випромінювання з довжиною хвилі  = 

632 нм практично повністю поглинається на товщині 50 нм, внаслідок чого вся 

його енергія перетворюється в поверхневу плазмон-поляритонну хвилю. 

Вимірювалися попарно кутові і спектральні характеристики Q- і V-

компонент вектора Стокса в умовах внутрішнього відбивання від скляного 
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напівциліндра з плівкою золота товщиною 50 нм на його поверхні [18]. 

Вимірювання кутових залежностей здійснювалося при використанні 

випромінювання довжини хвилі 632 нм, а спектрів - при фіксованому кутовому 

положенні напівциліндра. Це положення визначалося максимальною 

величиною Q-компоненти, що спостерігалося при куті  = 46о. Всі результати 

вимірювань нормувалися на постійну інтенсивність падаючого 

випромінювання. 

 

 6.2.3. Поєднання амплітудно-фазових характеристик. 

На рис. 6.2.2 представлені в залежності від кута падіння світла графіки 

коефіцієнта відбивання Rp
2 p-поляризованого випромінювання - характеристика 

ППР, що отримується традиційним методом, а також Q- і V-компоненти 

вектора Стокса, отримані за допомогою викладеного методу ПМ. Одна з 

характерних особливостей наведених кривих полягає в тому, що форма Q-

компоненти, яка еквівалентна поляризаційній різниці величин Rs
2-Rp

2, є деяким 
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Рис. 6.2.2. Залежності від кута θ коефіцієнтів внутрішнього відбивання 

Rp
2 p-поляризованого випромінювання, Q- та V-компонент вектора 

Стокса від плівки Au d = 50 нм при при довжині хвилі λ = 632 нм. 
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чином дзеркальним відображенням характеристики Rp
2. Друга особливість 

полягає в тому, що V-компонента, як фазова характеристика класичного 

гармонічного осцилятора, перетинає вісь абсцис при максимальному значенні 

його амплітуди, тобто в даному випадку Q-компоненти. 

 Однак характеристика Q-компоненти відбитої хвилі, представлена в 

координатах амплітуда-кут, яка є реальним результатом експерименту, свідчить 

не стільки про частотний резонанс, скільки про виконання умови рівності 

хвильових векторів збуджуючого випромінювання та поверхневої плазмон-

поляритонної хвилі. Тому кожна з двох спектральних характеристик Q- і V-

компонент вектора Стокса є ілюстрацією одного і того ж явища ППР. На рис. 

6.2.3(а) вони показані як експериментальні результати в залежності від 

довжини хвилі в діапазоні  = 5001000 нм, а на (б) - отримані перерахунком з 

(а) в традиційних координатах - амплітуда-частота при порівнянні з 

теоретичними значеннями, розрахованими з наведених нижче рівнянь [251], що 

описують амплітудну А і фазову  характеристики класичного осцилятора: 

Тут константи G і , що характеризують кількість взаємодіючих центрів і 

величину дисипації енергії відповідно, були підгінним параметрами. Оскільки 

значення резонансної частоти 0  визначено з перетину функцією V() осі 

абсцис (похибка близько 1%), то процедура підгонки кожної кривої окремо 

єдиним параметром не становила жодних ускладнень. 

Спостерігається більш ніж задовільний збіг амплітудних характеристик, що 

дозволяє оцінити параметра релаксації  = 1/, який становить величину  = 7,14 

* 10-13 с. Що ж стосується характеристик V() і фази (), то їхній збіг, як 

показують результати моделювання, може мати місце тільки в разі повного 

внутрішнього відбивання, тобто в діапазоні кутів   сr. 
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Так і повинно бути, бо в цьому випадку незалежна від кута величина 

добутку напружень поля ортогональних компонент Es*Ep за їхньої рівності не 

впливає на величину V-компоненти. Але в разі порушеного повного 

внутрішнього відбивання збіг можливий тільки якісно з наступних причин. Як 

зазначалося вище, V-компонента випромінювання за визначенням містить не 

тільки різницю фаз  ортогональних компонент лінійно поляризованої хвилі, а 

й добуток їхніх напруженостей V = Es*Epsin. Тому внаслідок різних як 

кутових, так і частотних дисперсій компонент Es та Ep величини їхніх 

напружень відрізняються, що призводить в загальному випадку до відмінності 

характеристик V() і (). І все ж, як показують результати чисельного 
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Рис. 6.2.3. Спектральні залежності Q- та V-компонент вектора 

Стокса при внутрішньому відиванні при  = 46о від зразка плівки Au 

товщиною d = 50 нм: а) - в залежності від довжини хвилі; б) -в 

залежності від частоти (точки) у порівнянні з розрахунковими (лінії). 
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моделювання, якісні тенденції в залежностях V() та () хоча і в різній мірі є 

загальними. 

Підставою для такого твердження є рис. 6.2.4, на якому наведено 

порівняння експериментальних характеристик V() з розрахунковими 

результатами, отриманими на зразку плівки Au при параметрах, зазначених у 

підписі до рисунка. Розрахунок V() здійснювався за формулами Френеля, 

перетвореними відповідно до [11] в матричну форму, що враховує трьохшарову 

систему. З отриманого при порівнянні характеристик збігу випливає висновок 

про те, що характеристика V() може бути використана для отримання 

інформації про параметри середовища в такій же мірі, як кутова характеристика 

поляризаційної різниці R() , яку досліджували в [250]. 

 

 6.2.4. Підсумок. 

Досліджено кутові при λ = 632 нм і спектральні в діапазоні  λ = 500  1000 

нм при куті 460  залежності Q- і V-компонент вектора Стокса, що 
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Рис. 6.2.4. Експериментальна (точки) та розрахункова (суцільна) залежнсті 

V-компоненти вектора Стокса у відбитому випромінюванні від кута падіння 

світла на поверхню напівциліндра повного внутрішнього відбивання. 

Розрахунок отримано за параметрами: dAu = 50 нм, N0 = 1.48, N2 = 1.003, N1 = 

n + I*k, n = 0.16, k = 3.2. 
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характеризують стан поляризації випромінювання, відбитого від плівки золота 

в умовах ППР [18]. Товщина плівки 50 нм і кут падіння  = 46о обрані як 

оптимальні параметри з точки зору прояву ефекта в цьому металі. Спільною 

особливістю кутових залежностей обох компонент є рівність нулю V-

компоненти при максимальному значенні Q-компоненти, що характерно для 

амплітудно-фазових співвідношень класичного осцилятора. Ще більш яскраво 

ця особливість проявляється при зображенні явища ППР в амлітудно-частотних 

координатах, де збігання експериментальних і розрахункових значень для Q-

компоненти є джерелом інформації про параметри резонансу. 

У плівках менших товщин резонансне перетворення електромагнітної 

енергії в поверхневу плазмон-поляритонну хвилю менш ефективне через, як 

меншого оптичного шляху, так і зменшеного внаслідок розмірного ефекту [203] 

показника поглинання. Крім того, зростаюча при цьому інтенсивність 

розсіювання випромінювання призводить до спотворення резонансної форми 

кутових характеристик поляризаційної різниці. Тому питання про 

співвідношення амплітудних і фазових характеристик ППР для зразків інших 

товщини залишається відкритим. 

Що ж стосується особливостей сенсорних застосувань фазових 

параметрів, згадуваних в [246-248], то все залежить від того принципу 

вимірювання, який використовується у відповідному технічному рішенні. Якщо 

в його основу покладено вимірювання амплітуди (коефіцієнта відбивання Rp, 

поляризаційної різниці Rs
2-Rp

2 або фази у вигляді  або V-компоненти), то, 

виходячи з майже однакової крутизни перерахованих характеристик в околиці 

кута резонансу, особливої переваги ні в одній з них немає. Але в той же час, як 

показано в [252], принцип, заснований на вимірюванні амплітуди, має певні 

переваги в порівнянні з загальноприйнятим методом реєстрації зміщення 

екстремуму функції Rp
2

min = () за шкалою кута падіння світла. 
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РОЗДІЛ 7. ВЛАСТИВОСТІ  ЛІНІЙНОГО ДИХРОЇЗМУ В УМОВАХ 

ПОВЕРХНЕВОГО РЕЗОНАНСУ В НАНОКОМПОЗИТНИХ ПЛІВКАХ. 

7.1. Поляризаційні особливості поверхневого плазмонного резонансу в  

поруватих плівках золота та срібла. 

7.1.1. Вступні зауваження. 

Оптичні властивості тонких плівок або наночастинок (НЧ) металів (М), 

золота і срібла відрізняються новими особливостями в порівнянні з їх 

масивними об'єктами. Ці особливості пов'язані з плазмон-поляритонним 

поглинанням електромагнітного випромінювання, що визначаються 

колективними осциляціями вільних електронів в нанорозмірних об'єктах [19].  

Поруваті матеріали, що містять НЧ металу, мають велику внутрішню 

поверхню, двофазну (метал-пори) наноструктуру, придатну для збудження як 

поверхневих, так і локальних плазмонів. Нові особливості визначають 

можливості застосування цих матеріалів в оптоелектроніці, сенсорної 

електроніки, фотоніки, біології, в якості каталізаторів, мембран, для підсилень 

комбінаційного розсіювання світла, ІК спектрів, флуоресценції і 

фотолюмінесценції [253-257]. 

Інтерес до цих матеріалів пов'язаний з можливістю управління їхніми 

оптичними властивостями шляхом  зміни товщини поруватих плівок, розмірів 

НЧ, їхньої форми, діелектричного оточення. 

Використання плівок, що складаються з окремих або частково 

контактуючих між собою НЧ металу, має на відміну від суцільної плівки 

металу певні переваги. Одна з них полягає в тому, що внаслідок наявності 

кривизни поверхні НЧ відбувається скасування заборони на взаємодію 

плазмонного збудження і світлового випромінення, пов'язаної з відмінностями 

їх хвильових векторів [258] . 

У порівнянні з іншими металами, НЧ срібла проявляють найбільшу 

ефективність збудження плазмонного резонансу завдяки високій щільності 
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електронів провідності, сприятливій частотні залежності комплексної 

діелектричної проникності в видимому діапазоні і відсутності конкуренції між 

плазмонним і міжзонним поглинаннями. На відміну від золота в сріблі енергія 

міжзонного sp-d-переходу знаходиться за межею видимої області спектра. 

 

7.1.2. Специфіка експерименту. 

Серед різних методів формування наноструктур, в тому числі золота і 

срібла, особливе місце відведено методу імпульсного лазерного осадження ІЛО 

[260]. Гнучко керуючи властивостями конденсатів шляхом зміни параметрів 

лазерної абляції, він дозволяє отримувати суцільні надтонкі плівки, формувати 

НЧ золота, срібла в різних матрицях і ін. Поряд з традиційним осадженням 

плівок з прямого високоенергетичного потоку частинок ерозійного факела на 

підкладку, розташовану перпендикулярно нормалі до мішені, в роботі 

використано осадження з зворотного низько - енергетичного потоку частинок 

на підкладку, розташовану в площині мішені [259] . Якщо в першому випадку 

ростуть суцільні, шорсткі «непоруваті» плівки, то в другому - поруваті 

наноструктури. На відміну від осадження з прямого потоку частинок при 

осадженні з зворотного товщина плівки і розмір її зерна зменшуються з 

віддаленням підкладки від осі факела. 

Промінь лазера ІАГ: Nd3+ (довжина хвилі випромінювання 337 нм, 

енергія в імпульсі 0,2 Дж, тривалість імпульсу 10 нс, частота повторення 

імпульсів 25 Гц) сканував відповідно мішень зі шматочків золота і срібла у 

вакуумній камері в атмосфері аргону з тиском 10-20 Па. Щільність енергії 

опромінення становила ~ 20 Дж /см2. 

Об'єктами дослідження були тонкі плівки золота і срібла двох груп, що 

відрізняються структурою. Першу групу становили поруваі плівки Au і Ag, 

отримані методом ІЛО з зворотного потоку частинок факела, при розміщенні 

підкладки далеко - зразки 1 і поблизу – зразки 2 від осі факела. Товщина зразків 

1 не перевищувала декількох нанометрів, в той час як зразки 2 мали товщину 

близько 50-100 нм. Другу групу становили суцільні «непоруваті» плівки Au і 
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Ag, отримані ІЛО з прямого потоку частинок факела (зразки 3) і термічним 

випаровуванням у вакуумі (зразки 4). Товщини зразків 3 і 4 лежали в діапазоні 

значень 50-70 нм. 

Попередні дослідження морфології поверхні плівок скануючої АСМ в 

режимі періодичного контакту свідчили про те, що поверхні суцільних плівок, 

отриманих осадженням з прямого потоку частинок ерозійного факела, - 

шорсткі, складаються з зерен з латеральними розмірами до 20 нм і 

відрізняються значною дисперсією по висоті (до 5-10 нм). Суцільні плівки, 

сформовані термічним осадженням у вакуумі, характеризувались менш 

шорсткою поверхнею. Якщо плівки другої групи - однофазні з низькою 

поруватістю (1-2%), то в плівках першої групи поруватість значна (20-40%) - це 

двофазні системи. На їхній поверхні відсутні кластери металу, вони 

відрізняються більшою однорідністю, гладкістю поверхні і меншими розмірами 

наночастинок. Методом скануючої електронної мікроскопії на просвіт було 

встановлено, що розміри НЧ золота і срібла в поруватих плівках, отриманих з 

зворотного потоку частинок факела, лежать в діапазоні значень від одиниць до 

десятків нанометрів (рис. 7.1.1). 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1.1. Мікрофотографія поруватої плівки 

срібла, отримана методом скануючої 

електронної мікроскопії на просвіт. 

 

 

На рис. 7.1.1 приведена мікрофотографія плівки поруватого срібла 

товщиною близько 10 нм, отриманої ІЛО з зворотного потоку частинок ерозійного 

факела на підкладку, віддалену від осі факела на відстань 5 мм. Спектри 

пропускання плівок вимірювали за допомогою спектрофотометра СФ-26. 
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Дослідження наноструктур  золота та срібла здійснювалось шляхом 

вивчення особливостей прояву на них поверхневого плазмон-поляритонного 

резонансу (ППР) за методикою, викладеною  у роботах [261, 262]. 

 

7.1.3.Інтепретація результатів вимірювань. 

На рис. 7.1.2 представлені виміряні на спектрофотометрі СФ-26 при 

нормальному падінні світла спектри пропускання плівок Au (а) і Ag (б) двох 

груп: першої (поруваті плівки) - зразки 1 і 2 (криві 1 і 2), і другої (суцільні 

«непоруваті» плівки) –зразки 3 і 4 (криві 3 і 4). Спостерігається відмінність 

оптичних властивостей цих двох груп. Якщо для суцільних плівок 3 і 4 світло 

сильно поглинається в ближній ІЧ і видимій областях спектра через поглинання 

на вільних носіях, то в зразках 1 і 2 це поглинання відсутня в області енергій 

менше 2 еВ (на довжинах хвиль більше 620 нм). Для них чітко проявляються 

піки поглинання близько 2,25 еВ для Au і близько 2,6 еВ для Ag, пов'язані з 

збудженням електромагнітною хвилею поверхневих плазмонів на НЧ М. Для 

великих значень енергій дипольного резонансу для плівок золота (поруватих і 

«непоруватих») характер спектрів аналогічний через d-sp-міжзонних переходів. 

У цій області високих енергій для плівок срібла поглинання відсутня, так як 

енергії міжзонних переходів зміщені в бік ще більших енергій в порівнянні з 

використаним діапазоном. 

Відмінності в напівширині, положенні максимуму за кутом, інтенсивності 

і характері поведінки відповідних резонансних кривих свідчать про оптичні та 

структурні особливості зразків. Раніше було показано [261], що з кутової 

характеристики поляризаційної різниці можна визначити, по-перше, 

резонансний кут θрез збудження електромагнітною хвилею поверхневих 

плазмон-поляритонів за положенням характерного максимуму Δρ (θ). З рис. 

7.1.3 випливає, що в суцільних плівках (криві 3 і 4) для Au цей кут складає θрез ~ 

47 °, а для Ag - θез ~ 46 °. По-друге, за напівшириною кривих можна зробити 

висновок про ступінь шорсткості плівки. 
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На рис. 7.1.2. Спектри пропускання  для плівок Au (а) і Ag (б) при довжині 

хвилі світла λ = 632 нм для зразків 1,2 – поруваті влівки та 3,4 – суцільні 

плівки 

 

Напівширина  кривої Δρ(θ) для зразків 3 більша, ніж для зразків 4, що 

свідчить про більшу шорсткість поверхні плівок, отриманих методом 

осадження з прямого потоку частинок факела в порівнянні з плівками, 

отриманими термічним випаровуванням. Якість прояву ППР вище для плівок 

Ag в порівнянні з плівками Au, оскільки  для них характерна менша 

напівширина кутових характеристик Δρ (θ).  

По-третє, виходячи зі співвідношення резонансної (прояв ППР) і 

нерезонансної (відбивання від металу або діелектрика) компонент відбивання 

можна говорити про домінування в плівці діелектричних або металевих 

властивостей, а також про їх товщини. Так, в суцільний плівці Au, зразок 4 

(рис.7.1.3а, крива 4), на тлі резонансного прояву ППР спостерігається також 

«нерезонансна» компонента відбивання від металу, причому сильніше, ніж для 

зразка 3 (рис.7.1.3а, крива 3) . Це свідчить про більшу товщину плівки Au, 

отриманої термічним випаровуванням, в порівнянні з суцільною плівкою Au, 

отриманої ІЛО. 

 

hеВ  

Т Т 
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Характер кривих Δρ(θ) для поруватих плівок як золота, так і срібла (рис. 

7.1.3, криві 1, 2) відрізняється від аналогічних для суцільних плівок (рис.7.1.3, 

криві 3, 4). На кривих 1, 2 відсутній резонансний кут збудження ППР. 

θ, град 

Рис. 7.1.3. Кутові залежності поляризаційної різниці Δρ(θ) для плівок Au 

(а) і Ag (б) при довжині хвилі світла λ = 632 нм для зразків 1,2 – поруваті 

влівки та 3,4 – суцільні плівки 

 

При кутах падіння світла, менших критичного (θ < θкр ~ 43°), присутня 

«нерезонансна компонента відбивання від діелектрика [261]. У широкому 

діапазоні кутів θ > Ѳкр характер кутової залежності Δρ(θ) відрізняється для 

зразків 1 і 2. Так, для зразків 2 він близький до суцільних плівок, а для зразків 1 

містить від’ємну ділянку кривої, що вказує на їх меншу товщину в порівнянні із 
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зразками 2 [262] . На рис. 7.1.3 (крива 1) видно, що знак кривизни кутової 

залежності Δρ (θ) від’ємний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1.4. Кутові залежності коефіцієнтів відбивання Rs
2(θ) і Rp

2 (θ) 

відповідно s- і р-поляризованого світла і їхньої поляризаційної різниці Δρ 

(θ) для поруватих плівок золота (а), λ = 750 нм, і срібла (б), λ = 600 нм, 

зразків 1 з меншою товщиною. 

 

На рис. 7.1.4 поряд з кутовими залежностями коефіцієнтів відбиття s- і р-

поляризованого світла Rs(θ) і Rp(θ) приведена також їхня поляризаційна різниця 

Δρ(θ) для зразків 1 з меншою товщиною, ніж у для зразків 1 рис. 7.1.3. Кутові 

залежності Δρ(θ) характеризуються позитивним знаком кривизни. 
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В [262] показано, що знак кривизни кутової залежності Δρ(θ) в широкому 

діапазоні кутів падіння θ > Ѳкр > 43° вказує на взаємодію тільки р- або 

одночасно s- і р-поляризованої електромагнітної хвилі з електронною системою 

плівки. Отримані результати дозволяють визначити, що для зразків 2 і зразків 1 

більшої товщини (рис.7.1.3) є характерним збудження  поверхневих плазмонів 

електромагнітною хвилею тільки р-поляризації, в той час як для зразків 1 

меншої товщини (рис. 7.1.4) - одночасно хвилями s- і р-поляризації. Це вказує 

на збудження локальних плазмонів на НЧ металу. 

Збудження електромагнітною хвилею поверхневих плазмонів в поруватих 

плівках Au і Ag може здійснюватися завдяки диполь-дипольній взаємодії між 

НЧ, в результаті якого коливання плазмонів в одній НЧ індукують поверхневі 

плазмонні коливання в сусідніх НЧ. Однак якщо відстань між НЧ більше 

довжини поширення поверхневих плазмон-поляритонів по поверхні, то 

поширення електромагнітної хвилі обмежено розмірами НЧ, що призводить до 

збудження тільки локальних плазмонів. 

Спектральні залежності поляризаційної різниці Δρ(λ) в діапазоні довжин 

хвиль λ = 450 - 1000 Нм доповнюють картину взаємодії електромагнітного 

випромінювання з електронною структурою плівок Au (рис. 7.1.5а) і Ag (рис. 

7.1.5б). Вимірювання здійснювались при кутах, більших критичного: для 

зразків 3 і 4 відповідно для Au і Ag вибиралися кути 47° і 46°, а для зразків 1 і 2 

- кут 65°. Значення кутів були обрані близькими до умови ППР з кутової 

залежності Δρ(θ) при λ = 632 нм. Для плівок Au (зразки 4 і 3) характерні 

відповідно резонансні довжини хвиль: 600 і 560 нм (рис. 7.1.5а, криві 4, 3). Зсув 

резонансу для зразка 4 в довгохвильову область є підтвердженням більшої 

їхньої товщини, яка виражалося більшим проявом нерезонансної компоненти 

кутової залежності поляризаційної різниці. 

Для суцільних плівок Ag прояв ППР спостерігається при λ = 550 і 585 нм 

відповідно для зразків 4 і 3 (рис.7.1.5б, криві 4, 3). Для зразка  3 спостерігається 

зміщення резонансу в довгохвильову область, що супроводжується 

розширенням спектральної характеристики Δρ(λ). Це вказує на більшу 
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шорсткість зразка 3 в порівнянні зі зразком 4, що узгоджується з результатами 

аналізу кутових залежностей Δρ(θ). 

 

  

 

Рис.7.1.5. Спектри  поляризаційної різниці Δρ (λ) плівок золота (а) і срібла 

(б) при кутах падіння θ: для зразків 1, 2 - 65 °; для зразків 3, 4 - 47 ° (Au) і 

46 ° (Ag). 

 

Розглянемо особливості спектрів відбиття характеристик Δρ(λ) для 

поруватих плівок Au і Ag (рис.7.1.5, криві 1, 2).Для зразків 1 і 2 Au 

спостерігаються  характерні піки на одній довжині хвилі λ = 530 нм, близькою 

до резонансної частоти збудження поверхневих плазмонів на НЧ золота. 



 237 

Це вказує на наявність диспергованих НЧ по всьому об'єму плівок, тобто 

на їхню поруватість. Для зразків Ag 1, 2 відсутність резонансних піків 

обумовлена більш вузьким вимірюваним спектральним діапазоном. 

Характерною особливістю для поруватих плівок як золота, так і срібла є 

наявність від’ємного знака спектральних залежностей Δρ(λ). Так, на рис. 7.1.5б 

(крива 1) чітко видно екстремум при λ = 600 нм і слабше виражений на інших 

кривих (рис.7.1.5б, крива 2 і рис. 7.1.5а, крива 1). Ці особливості спектральної 

характеристики Δρ(λ) дозволяють зробити припущення про резонансну 

взаємодію з електронною системою плівки електромагнітної хвилі одночасно s- 

і р-поляризацій, що характерно для збудження локальних плазмонів на НЧ М. 

Спектральна характеристика Δρ (λ) для зразка 2 плівки Au (рис.7.1.5а, 

крива 2) подібна для суцільних плівок. Отже, для цих плівок, як і для суцільних 

плівок, взаємодія з електромагнітної хвилею має плазмон-поляритонний 

характер, для них він можливий при диполь-дипольній взаємодії між НЧ 

метала.  

Слід зазначити, що результати кутових і спектральних залежностей 

поляризаційної різниці Δρ збігаються, і отримані при аналізі дані про товщину, 

морфології плівок, їх структурі узгоджуються з результатами структурних 

досліджень. 

На рис. 7.1.6 наведені спектральні залежності поляризаційної різниці Δρ 

(λ) для плівок Ag до і після (номера кривих зі штрихами) зберігання на повітрі 

протягом двох місяців. Для поруватих плівок Ag (рис. 7.1.6а, криві 1, 2, 1І, 2 І) 

спостерігаються зникнення від’ємних ділянок у цих залежностей (порівняти 

криві 1, 2 з кривими 1І, 2 І), значне розширення і зрушення екстремумів кривих 

в довгохвильову область. З перебуванням на повітрі змінився і характер 

спектральних залежностей Δρ (λ) для суцільних плівок Ag (рис. 7.1.6 б, криві 3, 

4, 3І, 4І). Мають місце зрушення екстремумів кривих в короткохвильову область 

(порівняти криві 3, 4 з кривими 3І, 4І), розширення частотного діапазону 

резонансного збудження поверхневих плазмонів, зменшення інтенсивності 

прояву ППР. Отримані результати як для поруватих, так і для суцільних плівок 
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свідчать про зміну оптичних констант плівок, пов'язаних зі зміною їх 

структурних властивостей внаслідок процесів окислення на поверхні суцільних 

плівок і в об’ємі поруватих. 

 

 

Рис. 7.1.6. Спектри відбиття поляризаційної різниці Δρ (λ) поруватих (а) і 

суцільних (б) плівок срібла для зразків 1-4 - до (1-4) і 1І - 4 І - після зберігання 

на повітрі (криві 1, 2, 1І, 2 І - θ = 65°; криві 3, 4 - θ = 46°; 3І, 4 І - θ = 47°). 

 

Створення діелектричного шару на по-поверхні суцільних плівок 

призводить до зміни резонансного кута від 46 ° до 47 °, на яких і були виміряні 

наведені спектри (рис.7.1.6 б, криві 3, 4). Ця зміна кута визначила і зрушення 

екстремуму характеристики в короткохвильову область. Зменшення 
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інтенсивності прояву явища ППР і розширення кривих підтверджують 

виникнення окисленого шару, що обумовлює зміну товщини і згладжування 

поверхні. При цьому характер взаємодії електромагнітної хвилі і електронної 

системи плівки не змінюється - збуджуються поверхневі плазмон-поляритони. 

Для поруватих плівок Ag з плином часу і об'ємним окисленням 

змінюється і характер взаємодії електромагнітної хвилі з плівкою. Якщо до 

перебування на повітрі мало місце збудження локальних плазмонів, то після 

окислення - збудження поверхневих плазмон-поляритонів, про що свідчать 

наведені вище зміни характеру спектральної залежності Δρ(λ). 

 

7.1.4. Висновок. 

Поляризаційно-модуляційним методом виявлено особливості 

поверхневого плазмонного резонансу і оптичних властивостей поруватих 

плівок золота та срібла, відсутні в характеристиках суцільних плівок [19]. Вони 

є наслідком того, що якщо в суцільних плівках їхня електронна система 

взаємодіє тільки з р--поляризованою електромагнітною хвилею, то в поруватих 

плівках можлива одночасна взаємодія як з s-, так і з р–поляризованими 

хвилями. Відповідно якщо в суцільних плівках збуджуються тільки поверхневі 

плазмон-поляритони, то в поруватих можливе збудження поряд з останніми 

також і локальних плазмонів. Встановлено, що з характеристик поляризаційної 

різниці коефіцієнтів внутрішнього відбивання в умовах поверхневого 

плазмонного резонансу можна отримувати відомості про товщину плівок, їх 

морфологію і топологію, а також про діелектричні властивості. 

7.2.Модуляційна поляриметрія топологічного ефекту в плівках 

нанокомпозитів золото-органіка. 

7.2.1. Вступні зауваження. 

Інтерес до плівок нанокомпозитів золото-молекулярний органічний 

напівпровідник викликаний можливістю управління топологією 

нанокомпозитів в процесі синтезу - впливом на розміри, форму, орієнтацію, 
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ближній і дальній порядок металевих нанокластерів, середню межкластерну 

відстань та їхню агрегацію в масштабах від одиниць нанометрів до десятків 

мікронів [263]. Молекулярні органічні сполуки в якості матриць цікаві як 

середовища, структура яких керована методами органічного синтезу. Будова 

матриці часто істотно позначається на процесах зародкоутворення, зростання, 

дифузії і агрегації металевих нанокластерів при синтезі нанокомпозитів [263, 

264]. Каліксарени цікаві в зв'язку з цим напрямком як органічні специфічні 

сорбенти, синтезовані з молекулярною точністю [265]. Карбазолвмісні 

полімери відомі як органічні напівпровідники, що проявляють фотопровідність 

в досить значних електричних полях [266].  

Топологія також важлива для опису електропровідності і механічної 

міцності анізотропних нанокомпозитів [263]. Можливості управління хімічною 

будовою, структурою і топологією нанокластерних утворень роблять цей клас 

синтетичних матеріалів також перспективними для виготовлення 

низькорозмірних систем, метаматеріалів радіочастотного, мікрохвильового і 

оптичного діапазонів, використання в нелінійній оптиці і сенсориці, розробці 

реєструючих середовищ. 

Узагальнена інформація про топологію і розподіл фаз може бути отримана 

не тільки такими загальноприйнятними методами як скануюча тунельна 

мікроскопія [268], спектроскопія кластерів в області вакуумного ультрафіолету 

[269], мікроскопія ближнього поля [270], просвічуюча електронна мікроскопія 

(ТЕМ), але й методом поляризаційної спектроскопії. Інформаційна здатність 

методу поляризаційної  модуляції (ПМ), як показано в роботах [262,261], 

особливо яскраво проявилася при вивченні нанорозмірних об'єктів. Ця 

здатність базується на різноманітній за формою характеристиці параметра ρ (θ, 

λ, d ...), де θ, λ, d - кут падіння світла, довжина хвилі, товщина плівки тощо 

відповідно. У згаданих роботах показано, що кутові характеристики параметра 

ρ(θ) містять відомості про ступінь кластернесті в нанокомпозитному зразку, яка 

визначається співвідношенням металевої і діелектричної фаз, а також про 

форму і просторову орієнтацію кластерів. Крім того, В [18]  було повідомлено, 
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що особливості ПІР, виявлені використанням техніки ПМ, відображають 

досконалість кристалічної структури і топології нанокомпозитів.  

7.2.2. TEM-характеристика нанокомпозитних плівок. 

Досліджувані зразки у вигляді нанокомпозитних плівок з нанокластерами 

золота в органічних матрицях calix [4] arene (СА) і полі-N-vinylcarbazole (РVС) 

були отримані спільної конденсацією у вакуумі при тиску 3*10-1 РА на 

підкладинках з плавленого кварцу. Деталі методики керування молекулярним 

складом і будовою нанокластерів при осадженні нанокомпозитів органіка-

неорганіка викладено у [273 - 275] . Товщину плівок визначали профілометром 

на атомно-силовому мікроскопі NanoScope ІІІ Dimension 3000ТМ. Структура 

плівок оцінена методом ТЕМ на приладі JEM-1230 (JEOL, Японія) за 

прискорюючої напруги 100 кВ з роздільною здатністю 0,5 nm. Для більш 

детальної оцінки тривимірного розподілу золотих начастинок здійснювалося 

сканування зразків електронним променем, спрямованим вздовж нормалі та під 

кутом 37°. 

Товщина нанокомпозитних плівок Аu-СА становила 40 nm, а Аu-РVС - 50 

nm. Зображення ТЕМ- проекцій просторового розподілу золотих нанокластерів 

у плівці нанокомпозита Аu-РVС для двох кутів розташування зразка по 

відношенню до електронного пучка представлені на рис. 7.2.1.  

а b ---10 nm 

Рис.7.2.1. TEM-зображення розподілу частинок Аu на площині композитної 

плівки Au-PVC: при нормальному падінні променя (a) і під кутом 37 ° щодо 

нормалі (b). Чорні області відповідають нанокластерам Аu.  
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У розподілі нанокластерів за розмірами (рис. 7.2.2), отриманим 

стандартною процедурою двомірного Фур'є-аналізу зображення [273], 

спостерігається два максимуми. Перший з них відповідає поодиноким 

нанокластерам, другий – перекриттю проекцій і агрегатам з 3-5 нанокластерів. 

 

Кореляційний аналіз TEM-зображень дозволяє також проаналізувати 

взаємне просторове положення індивідуальних нанокластеров і оцінити їх 

агрегацію. На рис. 7.2.3 представлено розподіл відстаней між нанокластерами. 

Максимум 3 - 5 nm слід віднести до міжкластерної віддалі в агрегатах, а 15 nm - 

до середньої відстані між поодинокими нанокластерами і агрегатами. 

Просторовий розподіл взаємної кореляційної функції оптичної щільності 

зображення рис. 7.2.1а і середнього нанокластера представлено на вставці 

рис.7.2.3. Яскравість зображення відображає кількість нанокластеров в агрегаті 

- від 2 до 5 і більше. Як видно, для топології просторового розподілу 

характерна істотна неоднорідність. Крім ізольованих нанокластерів 

спостерігаються як латерально, так і нормально протяжні агрегати. Середня 

Рис. 7.2.2. Розподіл нанокластеров золота за розмірами для зразка Аu-РVС на 

площині плівки (OXY) і по глибині (напрям OZ на вкладці), обчислене з 

ТЕМ- зображень; точки, заповнені і порожні, - статистична обробка даних 

для рис. 2а, і 2b відповідно; суцільна - апроксимація однієї з кривих 
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кількість нанокластерів в агрегаті становить 3-5 при межкластерній відстані в 

агрегаті 3-5 nm. Радіус просторової кореляції нанокомпозитів близько 10 nm. З 

порівняння радіуса кореляції 10 nm з розміром середнього нанокластера 5nm і 

межкластерною відстанню в агрегаті 3-5 nm слідує, що описувані середовища є 

частково впорядкованими системами, щонайменше в межах агрегатів. 

 

 

 
Distance, nm 

 

Рис. 7.2.3. Розподіл межкластерних відстаней в композиті Au-PVC. На вставці 

показана щільність розташування золотих нанокластерів, що відображає 

агрегацію. Чорний колір відповідає матриці, темно-сірий - розподілу двох 

середньорозмірних кластерів, сірий і білий - голкоподібним агрегатам 3, 5 і 

більше кластерів Au. 

 

Формування описаної нанокластерної структури відбувається ймовірно , як 

безпосередньо в процесі конденсації, так і в результаті дифузії заряджених 

золотих нанокластерів в олігомерній матриці. Іонізація золотих нанокластерів 

можлива як в результаті внутрішньої термофотоеміссії, так і взаємного 

зарядження нанокластерів, пов'язаною з істотною залежністю енергії Фермі 

наночастинок від розміру [325, 326]  і можливістю транспортування електрона 

між різними нанокластерами через органічну матрицю. 
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7.2.3. Результати оптичного дослідження. Обговорення. 

Класичним ознакою резонансного збудження ППР в металевих однорідних 

плівках служить вузький в кутовому вираженні провал у характеристиці 

коефіцієнта внутрішнього відбивання випромінювання Rр. У плівках 

оптимальної товщини він досягає значення близького до нуля. Однак в 

композитних плівках, що складаються з металевих кластерів у матриці 

діелектрика, ситуація, перш за все в силу їх тривимірної поверхні, істотно 

відрізняється [23, 35, 36, 42, 44, 45].  

Рис.7.2.4. Залежність коефіцієнтів відбиття s -і р-

поляризованного випромінювання і поляризаційної різниці ρ від 

кута падіння для композитної плівки Au-CA на довжинах хвиль: 

λ = 630nm (a) та  λ = 1150nm (b). 
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Про це свідчить рис. 7.2.4a, на якому показані залежні R2
s, R

2
р  і  ρ від кута 

падіння Ѳ для зразка Au- СА при довжині хвилі λ = 630 nm.   Відмінність 

полягає, по-перше, в менш глибокому і ширшому у кутовому вираженні спаді 

величини коефіцієнта відбиття R2
р. А по-друге, цей спад спостерігається для 

випромінювань як р-, так s-типу поляризації. Зазначені ознаки кривих R2
s і R

2
р, 

а також негативний знак параметра ρ(θ) в діапазоні кутів, що перевищують 

критичний (θ > θсг = 43о), також свідчать про наявність ППР, особливості якого 

пов'язані з кластерною структурою і топологією локальних електромагнітних 

взаємодій у плівках. Незалежною підставою для такого висновку є 

узгодженність характеристик рис. 7.2.4a з аналогічними кутовими 

залежностями, викладеними в [262]. Що ж стосується кутових характеристик 

рис. 7.2.4b, то їхня форма, як буде показано далі, свідчить про нерезонансну 

взаємодію випромінювання на довжині хвилі 1150 nm. 

Аналогічні експериментальні результати отримані для зразка Au-PVC. в 

цій плівці взаємодія поляризованого випромінювання з електронною системою 

кластерів також відбувається після збудження поверхневих плазмонів як s -, так 

і р-поляризованим випромінюванням. Це видно з рис. 7.2.5a і 7.2.5b, де показані 

всі три поляризаційні характеристики зразків Au- РVС на довжинах хвиль λ = 

550 і 800 nm відповідно. Тут, як і в разі зразка Au-СА (рис. 7.2.5), в 

характеристиках Rs2(0) і Rр2(0) присутні широкі резонансні мінімуми, 

відповідальні за збудження поверхневих і локальних плазмонів 

випромінюванням з обома станами поляризації. 

Заслуговує уваги ще один метод характеризації степеня резонансної 

взаємодії, заснований на використання коефіцієнтів R2
s|sp  і R2

p|sp (рис. 7.2.5). 

Їхні значення відраховують екстремальні амплітуди порушеного повного 

відображення, а фізичний сенс відображає максимальну у кутовий залежності 

частку енергії падаючого випромінювання, яка перетворюється в енергію 

поверхневого плазмона. Як випливає з обох малюнків, величина цієї частки є 

функцією кута падіння і довжини хвилі падаючого випромінювання. Нерівність 

R2
s|sp  < R2

p|sp, що має місце для λ = 550nm, відповідає додатньому нахилу 



 246 

функції ρ (θ), а при довжині хвилі λ = 800 nm знак нахилу і нерівності 

змінюється на протилежний - R2
s|sp  > R2

p|sp. 

Виявлена сильна залежність від довжини хвилі функції ρ(θ) свідчить про 

топологічні особливості кластерів та їхній просторовий розподіл, що стимулює 

проведення детального дослідження спектральної залежності параметра 

полярізаційної різниці ρ(λ).  Це можна здійснити двома способами. У першому 

із них вимірюються функції ρ(θ) при певних значеннях довжин хвиль в такому 

діапазоні, де вони зазнають найбільших змін. Отримане таким чином сімейство 

кутових залежностей ρ(θ) показано на рис.7.2.6. Характерною його особливістю 

є наявність на всіх кривих прямолінійних або близьких до них ділянок в 

Рис.7.2.5. Залежність коефіцієнта відбивання для s- і p-поляризованого 

випромінювання і поляризаційної різниці ρ від кута падіння для композитної 

плівки Au-PVC на довжинах хвиль: λ = 550nm (a) І λ = 800nm (b). 
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діапазоні кутів, що перевищують критичний, а також еволюція нахилів, 

пов'язана зі зміною довжини хвилі.  

 

 

 

 

Рис. 7.2.6. Залежність поляризаційної різниці ρ від кута падіння світла для 

композитної плівки Au-PVC на різних довжинах хвиль, у діапазоні 450-

1000nm. 

 

Характерно, що знак нахилу цих ділянок, що змінюється на протилежний при 

λ=640 nm, визначається знаком нерівності R2
s|sp  R2

p|sp і свідчить про 

домінування s- або p-типу поляризації електромагнітної хвилі, що збуджує ПІР. 

У другому способі залежності Rs(λ),  Rp(λ) і ρ(λ) вимірюються при фіксованому 

кутові θ в тому ж діапазоні довжин хвиль. Значення кута θ = 55° слідує з рис. 

7.2.6 як умова кутового положення середини лінійних ділянок. В отриманих 

таким чином характеристиках R2
s(λ),  R2

p(λ), наведених на рис.7.2.7 для зразка 

Au- PVC, ступінь резонансного взаємодії міститься, як і в кутових залежностях, 

в мінімальних значеннях коефіцієнтів відбивання. Однак наявність у кожній із 

характеристик тих же, що і в кутових залежностях нерезонансних компонент 

маскує прояв залежності виду, властивого явищу резонансу. 
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Більш чітке уявлення про резонансну взаємодію s- і p-поляризованих 

випромінювань можна отримати із спектральної характеристики 

поляризаційної різниці ρ(λ), наведеній на рис.7.2.7 для обох типів. Слід 

звернути увагу на те, що криві ρ(λ) для зразків Au-PVC і Au-CA в силу 

виникнення нерівності R2
s < R2

p («аномальне» відбивання) і синхронно-фазової 

реєстрації має від’ємний знак. Для зручності аналізу залежностей одна з них, а 

саме крива ρ(λРѴС), представлена на рис.7.2.7 в звичному для резонансних явищ 

вигляді, що еквівалентно зміні фази опорного сигналу на π. 

 

 

Рис.7.2.7. Спектри коефіцієнтів відбиття при θ = 550 для s- і р-

поляризованого випромінювання і поляризаційної різниці ρ для зразка Au-

PVC, а також ρ для зразка Au-CA. Суцільна лінія - модуль ρ (λ) для зразка 

Au-PVC. 

 

Порівняння в такому вигляді характеристик R2
s  і R2

p з урахуванням 

двох екстремумів на кривій ρ(λ) дозволяє зробити низку висновків. Перший з 

них полягає в тому, що кутова характеристика на довжині хвилі 1150 nm (рис. 

7.2.4b) дійсно відображає нерезонансну взаємодію, відсутню в кутовий 

залежності. Другий свідчить, що мінімум в характеристиці (λ) є частиною 

більш протяжного мінімуму на кривій R2
s(λ), тобто є загальним для двох 

характери-стик. Характеристики R2
s і R2

p розрізняються величинами 

нерезонансних компонент, однак при їх відніманні в поляризаційній різниці 

ρ(λ)PVC утворюється екстремум при λ = 465 nm. І нарешті, причина протяжності 
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мінімуму в характеристиці R2
s(λ) в діапазоні довжин хвиль 500 - 600 nm полягає 

в наявності двох резонансів, що частково перекриваються один з одним. Щоб 

переконатися в цьому досить функцію ρ(λ) перетворити в частотну залежність 

ρ(ω). Залежність ρ(ω) на рис. 7.2.8 демонструє два відмінних за частотою 

резонансних збудження. Вони представлені у вигляді двох функцій Гаусса, 

отриманих розкладанням експериментальної залежності на компоненти. 

Обчислені з них параметри релаксації складають значення γ1ρτ = 0,8610-15 s і γsρr 

= 0,958∙0-15 s для відповідно компонент локального ω1ρτ = 4,1∙1015 Гц і 

поляритонного ωspr = 2,76∙1015 Гц резонансів. Для прикладу, в суцільній 

однорідної плівці Au γ = 7,14·10-13 s [18], що дозволяє вважати причиною 

швидкого загасання ППР в композитної плівці ослаблену міжкластерну 

взаємодію. 

 

 

Рис. 7.2.8. Експериментальний спектр поляризаційної різниці ρ (ω) при куті θ 

= 55° для зразка Au-PVC порівняно з представлення функціями Гаусса у 

вигляді суми елементарних компонент. 

 

Виявлені в металодіелектричних зразках властивості ППР не 

спостерігалося раніше в однофазних нанорозмірних металевих плівках. Для 

одночасного прояву двох плазмонних резонансів - локального і поляритонного 

потрібні відповідні середовища, наприклад: «когерентні» структури у вигляді 

двовимірних упорядкованих ниток металу [276]; неоднорідних металевих 

нанокластерів [277]; статистично однорідних, але локально невпорядкованих 
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[278]. Використані в даному експерименті нанокомпозити не мають яскраво 

вираженої організації, проте статистичне співставлення просторового розподілу 

нанокластерів золота, отримане при спостереженні плівки під двома кутами 

рис.7.2.2, і просторовий розподіл кореляційної функції щільності з розподілом 

щільності середньостатистичного нанокластера рис. 7.2.3 свідчать про 

наявність суттєвої анізотропії форми.  

Тому обговорення отриманих результатів слід проводити з урахуванням 

наступних фактів. Середній розмір кластерів набагато менший довжини хвилі 

випромінювання у всьому використовуваному діапазоні, що дає підставу 

вважати однорідним розподіл поля хвилі на розмірі кластера; збільшення 

відношення довжини вільного пробігу до розміру наночастинки призводить до 

розширення плазмонного резонансу і до його зміщення в червону сторону 

[279]; у взаємодіючій з кластером хвилі при всіх кутах падіння є нормальна до 

його поверхні компонента електричного поля.  

Обмеження руху електронів поверхнею нанокластерів стає причиною 

утворення поверхневого заряду [277], а його періодичне коливання породжує 

(при виконанні умови фазового синхронізму) поверхневу хвилю. У цьому 

полягає природа широкого провалу в кутовий залежності коефіцієнтів R2
s  і R

2
p 

відповідно s- і p-поляризованого випромінювання. Взаємодія між 

наночастинками в залежності від розміру, форми і відстані між наночастинками 

порівняно просто описується в далекій області диполь-дипольної взаємодії 

[279]. Опис взаємодій в ближній області вимагає врахування локальних полів 

[267, 280], коли плазмонні коливання в одній частинці генерують коливання в 

сусідніх частинках, що об'єднуються поверхневою поляритононою хвилею. Це 

означає, що збудження поверхневих плазмон-поляритонів s-поляризованим 

випромінюванням може бути переважаючим, якщо відстань між частинками і 

їхні розміри достатні для реалізації диполь-дипольної взаємодії на поверхні 

зразка. Мабуть, ця обставина сприяє тому, що в плівках Au-CA (рис. 7.2.8) 

екстремум, пов'язаний з плазмон-поляритоним резонансом, зміщений відносно 

локального резонансу в область менших частот.  
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Для узагальнення фактів, що ілюструють тривимірний топологічний 

ефект, слід було б в якості первинної інформації використовувати спектральні 

характеристики R2
s(λ),  R2

p(λ) окремо, як це показано на рис. 7.2.7, але виміряні 

при різних кутах падіння. Сенс такого підходу полягає в тому, що розмір 

несферичних кластерів, як і величина межкластерної відстані в напрямку поля 

хвилі залежать від кута падіння випромінювання, що має виявитися в 

особливостях залежностей R2
s(λ),  R2

p(λ). Дійсно, експеримент показав, що 

широкий мінімум в характеристиці R2
s(λ), зображений на рис.7.2.7, 

розщеплюється в міру збільшення кута на два окремих. При цьому один з них, 

пов'язаний З ППР і домінуючий в R2
s(λ), зміщується зі збільшенням кута 

падіння в червону сторону. Однак характеристика ρ(λ) є більш ілюстративною 

щодо зазначених особливостей. Представлена в такому вигляді на рис.7.2.9 для 

трьох кутів падіння, вона має чіткі екстремуми, оскільки згадуване маскування 

нерезонансними компонентами зменшується.  

В цьому випадку про резонансне збудження локальних і поляритонних 

поверхневих плазмонів свідчать два максимуми на  кривих. Один з них, 

розташований в околиці λ = 450 nm і пов'язаний з локальним ППР, 

характеризується, в основному, амплітудною залежністю від кута падіння. 

λ, nm 
 

Рис. 7.2.9. Спектральні залежності поляризаційної різниці ρ для зразка 

 Au-PVC при кутах падіння світла θ = 50°, 60°, 70°. 
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Поверхневий поляритонний резонанс проявляється переважно тільки при 

використанні s-поляризованого випромінювання, а зміщення екстремуму в 

діапазоні довжин хвиль 650 ÷ 800 nm на рис. 7.2.9 пов'язано з залежною від 

кута падіння відстанню між кластерами в напрямку поля хвилі. Цей результат 

корелює зі стовпчатою організацією індивідуальних нанокластерів в агрегати, 

яка спостерігається методом ТЕМ і представлена у вигляді кореляційного 

просторового розподілу на рис.7.2.3. 

 

7.2.4. Висновки. 

Досліджено оптико-поляризаційні характеристики повного внутрішнього 

відображення, порушеного збудженням різних електромагнітних мод в плівках 

нанокомпозитів золото-органіка в залежності від поляризації, частоти і 

хвильового вектора в стандартній конфігурації збудження Кречмана на по-

поверхні скляного напівциліндра [23, 35, 36, 42, 44, 45]. Показано, що кутові і 

спектральні характеристики коеффіціентів відбивання лінійно поляризованого 

випромінювання, азимути поля якого паралельні і перпендикулярні площині 

падіння, і параметра ρ(θ, λ) містять особливості, пов'язані виключно з 

кластерною структурою нанокомпозитних плівок. Збудження поверхневих 

локальних плазмонів відбувається лінійно поляризованим випромінюванням 

обох типів поляризації; поверхневі плазмон-поляритони збуджуються 

переважно s-поляризованим; характеристика ρ(θ) в області від’ємного знака 

містить лінійну ділянку, величина і знак нахилу якої визначають поляризацію, 

домінуючу в резонансному збудженні електромагнітних мод. Характеристика 

параметра ρ = R2
S – R2

p, представлена в просторі ρ(θ, λ), ілюструє просторовий 

топологічний ефект, який полягає в залежності степеня збудження поверхневих 

плазмонів від азимута лінійно поляризованого випромінювання, форми і 

орієнтації кластерів в координатному просторі. Незалежним аргументом, що 

сприяє достовірної інтерпретації отриманих характеристик, служать результати 

дослідження морфології плівок, виконаної електронною просвічуючою 

мікроскопією.  
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Отримані методом ПМ відомості про кластерну структуру 

нанокомпозитних плівок сформульовані в типових спектроскопічних категоріях 

- резонансах і загасаннях, віднесених до конкретних видів електро-магнітних 

взаємодій за участю падаючої хвилі, просторово організованих нанокластерів і 

підкладки, геометричної конфігурації системи [23, 35, 36, 42, 44, 45]. Перейти 

від цієї інформації до просторового розподілу і розмірів золотих нанокластерів, 

типових для ТЕМ,  можна, використавши результати моделювання взаємодій у 

подібній системі. Однак для цього потрібно визначитися з властивостями 

топології нанокластерів врахуванням  електромагнітних взаємодій, наприклад 

методом функцій Гріна [267, 271, 272], що є окремим завданням. 

 

7.3. Поляризаційні характеристики поверхневого плазмонного резонансу в 

нанокластерних плівках SnO2 

7.3.1. Вступні зауваження. 

Робоча модель об'єкта досліджень (плівки двоокису олова) формувалася з 

урахуванням специфіки його поверхні, яка визначалася подвійною валентністю 

Sn. Саме ця особливість забезпечує зворотні перетворення складу поверхні 

SnO2 від стехіометричного Sn4+ до відновленого Sn2+ в залежності від хімічного 

потенціалу кисню системи [281]. Відновлення поверхні модифікує її 

електронну структуру і призводить до утворення глибоких електронних рівнів у 

забороненій зоні. Це обумовлює зниження роботи виходу електронів, наявність 

вільних носіїв заряду в матеріалі і, як наслідок, можливість спостереження в 

ньому явища ППР. 

Об’єктом дослідження [20, 21, 22, 24, 27, 28, 40, 49, 53] були 

наноструктуровані плівки оксиду олова, які розглядаються як нанокомпозитні, що 

являють собою кластери дефектного, нестехіометричного оксиду олова (SnOx) в 

діелектричній матриці стехіометрічного SnO2.  Інтерпретація їхніх властивостей 

на основі експериментальних результатів дослідження ППР, отриманих технікою 

поляризаційної модуляції, становить завдання наступного дослідження. 
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7.3.2. Технологія отримання зразків і техніка експерименту. 

Приготування зразків проводилося за методикою, детально описано в роботі 

[282]. Принципово ця методика містила наступні етапи: приготування розчину 

полімеру (ПВА) в ацетоні; приготування розчину прекурсору SnO2 в ацетоні; 

поєднання цих двох розчинів, нанесення на підкладку з використанням 

центрифугування (spin-coating), висушування і відпал. У якості прекурсора 

двоокису олова використовували комплекс дихлордіаце-тілацетоната олова 

(ДХДАО). Підкладкою було склом розмірами 2020 та товщиною 1 мм. Зразки 

витримувалися при кімнатній температурі протягом 15 хв для видалення ацетону, а 

потім відпалювались на повітрі при температурі 600° C протягом 6 год. для 

термічного розкладу органічних складових плівки (ДХДАО і ПВА) і видалення 

продуктів їх розпаду. Після відпалу на підкладці залишався діоксид олова, що 

утворюється при терморозкладі ДХДАО, що показано в роботах з дослідження 

властивостей зазначеного прекурсора [282]. ПВА застосовувався для 

структурування плівки на етапі приготування розчину і нанесення його на 

підкладку. 

Основні параметри зразків наведені в таблиці. Тут дані про товщину 

плівок, усередненої по поверхні досліджуваного майданчику (1 х 1 мкм), 

отримані з вимірювань методом АСМ з похибкою, що не перевищено-нього 2% 

в наведеному діапазоні. 

Тип зразка d,нм Вміст ДХДАО в розчині, 

% 

Вміст ПВА в розчині, 

% 

Т4.Р1 230-400 5 1 

Т4.Р0.5 420 4 0.5 

Т2.Р0.1 350 2 0.1 

Т2.Р2 160 2 2 

Т0.5Р0.1 80-100 0.5 0.1 

 

На вставці до рис. 7.3.1 наведено результат АСМ-дослідження поверхні 

розміром 1000 х 1000 нм зразка T4.P1 у вигляді фазової топології за допомогою 

промислового атомно-силового мікроскопа.  
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Рис. 7.3.1. Гістограма ймовірнісно-розмірного складу зразка T4.P1: Фур'є-

спектр профілю поверхні (суцільна лінія), розкладання на гауссиани(1,2) і 

сума гауссианів (3). На вставці - фазова АСМ-топологія. 

 

З Фур'є-розкладу профілю поверхні отримана гістограма ймовірнісно-

розмірного складу плівки, зображена на рис.7.3.1 суцільною лінією. З 

гістограми, апроксимованою функціями Гаусса, видно, що плівка складається з 

двох груп кластерів, пропорційних величинам площ, які вони займають на 

гістограмі. Одна з них охоплює розміри в діапазоні 50-200 нм з екстремумом 

при 137 нм, а друга з екстремумом при 310 нм займає діапазон 200-500 нм. 

Відзначимо, що зіставлення візуальної оцінки плівки з її наведеною кількісною 

характеристикою дозволяє зробити висновок про те, що великі кластери є 

окремими конгломератами, що складаються з більш дрібних кластерів, 

розділеними нанометровими проміжками термічного походження. Як буде 

видно далі, ця особливість плівки позначається на формі її спектральних 

характеристик [20, 21, 22, 24, 27, 28, 40, 49, 53]. Встановлена кластерна 

структура плівки, що має велику кількість дефектів (границя розділу 

кристалітів і кластерів), сприяє створенню електронної плазми в досліджуваних 

плівках. 

7.3.3. Результати вимірювання і обговорення. 

Обговорення результатів буде проводитися з позицій формул Френеля у 

вигляді рівняння, що описує залежності коефіцієнтів відбиття Rs
2 і Rp

2, а отже, і 
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величини поляризаційної різниці ρ від кута падіння світла θ. Це рівняння 

наведено в роботі [261] отримано методом матричного перетворення формул 

Френеля для тришарової моделі: скло-плівка-повітря, в якій кластерна плівка 

вважається плоскою і однорідною з ефективними оптичними параметрами. 

Підставою для такого підходу служить перш за все той факт, що досліджувані 

плівки мають, як свідчать результати АСМ-досліджень, гладку поверхнею з 

незначною відносно товщини плівки шорсткістю. У той же час, беручи до уваги 

таку особливість зразків, як їхня структурна неоднорідність, та з огляду на 

невідповідність розмірів кластерів і використовуваних довжин хвиль 

випромінювань, характеризацію їхніх діелектричних властивостей 

ефективними оптичними параметрами ми вважаємо  виправданою. 

 

Рис. 7.3.2. Експериментальні (лінії) кутові залежності коефіцієнтів 

внутрішнього відбивання Rs
2(θ), Rp

2(θ) і параметра ρ (θ) для зразка T4.P1 у 

порівнянні з розрахунковими (точки) характеристиками. Розрахунок 

виконаний при наступних значеннях параметрів: λ = 500 нм, n = 1.61, к = 0.1, 

dp = 290 нм, ds = 300 нм. На вставці - ілюстрація різного степеня резонансної 

взаємодії, що характеризується величинами R2
s|sp і R

2
p | sp, в зразку T4.P1. 

 

Експериментальні результати у вигляді залежностей коефіцієнтів 

відбивання Rs
2 і Rp

2і їхньої поляризаційної різниці ρ від кута падіння 

випромінювання наведені на рис. 7.2.2 для зразка Т4.Р1 в зіставленні з 
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результатом розрахунків. Причина для вибору довжини хвилі λ = 500 нм буде 

видно з подальшого обговорення, а зараз слід зазначити, що характерною 

ознакою наявності ППР в металевих однорідних плівках оптимальної товщини 

є вузький по кутовій  координаті і глибокий за амплітудою провал в функції Rp 

(θ). 

З рис.7.2.2 видно, що характерні особливості ППР мають місце не тільки 

в R2
p (θ), а й спостерігаються на кривій R2

s(θ), яка в діапазоні кутів більше 

критичного, θ> θcr  = 420, містить зазначений спад значень коефіцієнта відбиття. 

Той факт, що цей спад є більш протяжним у порівнянні з аналогічною 

характеристикою однорідних за товщиною металевих плівок,  не суперечить 

природі виникнення явища ППР в об'єктах сферичної або близькою до неї 

форми[282]. Вся справа в тому, що кут падіння світла θ в даному випадку слід 

відраховувати не з поверхні плівки, а від площини, яка є дотичною до поверхні 

кластера і тому розташовується відносно площини плівки під деяким кутом. 

Значення показників заломлення (n) і поглинання (к) кластерних плівок 

діоксиду олова в діелектрику, необхідні для обчислення коефіцієнтів Rs
2 і Rp

2і 

параметра ρ, були отримані з умови співпадіння результатів розрахунку і 

експерименту, досягнутого методом багатопараметричної підгонки. 

Узгодженість цих даних була отримана з використанням певного штучного 

прийому. Його суть полягала в тому, що в зазначеному в [261] рівнянні 

використані модифіковані формули Френеля. Фізична природа модифікації 

базується на тому, що для кластерної плівки (на відміну від однорідної) в s -

поляризованій хвилі також є компонента поля, орієнтована в загальному 

випадку вздовж нормалі до поверхні кластера. Врахування цієї обставини 

виконано формальним чином у вигляді різних товщин зразка (ds, dp) в 

напрямках поля хвилі з ортогональними азимутами. Застосування такого 

наближення не суперечить поняттю анізотропії форми, мова про яку йде в 

[284]. Здавалося б, збільшення підгінних параметрів за рахунок додавання ще 

одного невідомого ускладнює процес узгодження. Однак досвід показав, що 

діапазон варіацій значень констант обмежувався кількома одиницями в другому 
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знаку після коми. Тому при відомій товщині плівки підбором величин 

показників заломлення і поглинання в обмеженому діапазоні підгонка не 

складала жодних проблем. 

Отримані значення оптичних констант знаходяться в логічній відповідності з 

даними, викладеними в [314]. З приводу розбіжностей, які спостерігаються в кутових 

залежностях слід зазначити, що плівка внаслідок її невеликої клиноподібності 

неоднорідна в межах світлової плями, розмір якої зростає зі збільшенням кута. Крім 

того, геометрична форма кластерів в загальному випадку не є сферичною, що можна 

було б відобразити додатковою умовою. Проте узгодженність розрахункових і 

виміряних даних на рис. 7.3.2 є більш ніж задовільною. 

З рис. 7.3.2 також слідує незвичайний з першого погляду висновок про те, що 

явище ППР в металодіелектричних кластерних плівках може бути зареєстровано 

також у разі збудження поверхневих плазмонів неполяризованим 

випромінюванням. Неважко бачити, що зауважена вище форма кластерів 

призводить до резонансної взаємодії випромінювання з їх електронною системою 

не тільки для p-поляризованого випромінювання, як у разі суцільних однорідних 

металевих плівок, але і для s- поляризації. Більш того, якщо врахувати, що про 

інтенсивність резонансної взаємодії свідчать амплітуди екстремумів відповідних 

гілок поляризації, то з нерівності коефіцієнтів відбиття в області резонансу R2
p | sp > 

R2
p | sp (вставка на рис. 7.3.2) слідує, що форма кластерів і (або) їхнє діелектричне 

стехіометричне оточення є більш привабливими за умовами виникнення ППР для s 

-поляризації. Під цією умовою мається на увазі співвідношення, що визначає умову 

фазового синхронізму [284], 

sinθsp=  ) ,                                       7.3.1 

яка випливає з рівності хвильових векторів збуджуючої та  плазмонної хвиль. 

Тут ε0, ε1(ω) і ε2 - реальні частини комплексної діелектричної проникності 

матеріалу призми, металевої плівки і зовнішнього середовища відповідно. 

Рівняння (7.3.1) виражає рівність проекції хвильового вектора випромінювання 

k0 (ліва частина), що поширюється в призмі під резонансним кутом θsp, на 
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металеву плівку, і вектора ksp плазмонної хвилі, що розповсюджується вздовж 

поверхні. Обгрунтованість використання співвідношення (1) полягає в тому, що 

один з його параметрів, а саме θsp, будучи аргументом функції ρ(θ), ілюструє 

можливість збудження поверхневої плазмонної хвилі в широкому діапазоні 

кутів за рахунок неплоскої поверхні кластерів. 

 Про резонансну взаємодію свідчать також спектральні характеристики 

параметра ρ(λ) для зразків, що розрізняються товщиною і концентрацією діоксиду 

олова, наведені на рис. 7.3.3. Тут всюди збережений абсолютний знак параметра ρ і 

зокрема для трьох залежностей негативний знак співвідношення ρ=R2
s - R2

p 

відноситься до реально вимірюваних величин. З рис. 7.3.3a стає зрозумілою 

причина вибору довжини хвилі для кутової залежності параметра ρ(θ) , зображеної 

на рис. 7.3.2 для зразка Т4.Р1. Видно, що в діапазоні довжин хвиль λ = 400-500 нм 

на кривих ρ (λ) для всіх зразків характерна наявність екстремуму.  

При цьому негативний знак характеристик свідчить про виконання 

співвідношення Rs
2< Rp

2і відповідно про збудження поверхневих плазмонів як s-, 

так і p-поляризованим випромінюванням, що узгоджується з кутовими 

залежностями (рис.7.3. 2) як кривих Rs
2 і Rp

2, так і їхньої поляризаційної різниці. 

 

 

 

Рис. 7.3.3. Спектральні залежності поляризаційної різниці ρ (λ) при куті 

падіння 55°. a - зразки T4.P0.5 (1), T4.P1 (2), T0.5.P0.1 (3), T2.P0.1 (4) і T2.P2 

(5). b - зразки T4.P1 і T4.P0.5, збільшений діапазон довжин хвиль. 
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Величина і знак параметра ρ,  положення екстремумів кривих 

знаходяться в певній кореляції з товщиною зразків і кількістю прекурсора SnO2 

в початкових розчинах. Зіставлення параметрів зразків та величин і знаків 

поляризаційної різниці ρ дозволяє зробити висновок,  що збільшення 

концентрації прекурсора SnO2 призводить до зменшення за шкалою ординат 

амплітуди параметра ρ. Слід звернути увагу, що дані для зразка Т2.Р2, що 

узгоджуються з цією тенденцією наведено в збільшеному масштабі, інакше 

характеристика практично зливалася б з віссю абсцис. Кореляція величин 

концентрації прекурсору і резонансної частоти якісно відповідає тенденції, 

згідно з якою збільшення провідності речовини призводить до збільшення 

частоти.  Про наявність в досліджуваних плівках резонансного взаємодії ще 

однієї природи свідчить рис. 7.3.3b, на якому представлені спектральні криві ρ 

(λ) для двох зразків в розширеному діапазоні довжин хвиль. Одна з них має 

екстремум при λ ~ 950 нм, характерний для резонансного ефекту, а друга 

внаслідок обмеженості діапазону - тільки тенденцію до зростання, яка, поза 

всяким сумнівом, повинна привести до екстремуму. Природа цих екстремумів 

буде встановлена проведенням відповідного спектрального аналізу. 

 

Рис. 7.3.4. Частотні залежності параметра ρ зразків T4.P0.5 (1) і T4.P1 (2), 

перелічені з даних рис. 7.3.3a і нормовані на екстремум, в зіставленні з 

функцією нормального розподілу Гаусса (точки). 
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На рис. 7.3.4 наведено дві криві з рис. 7.3.3а саме ρ(λ) для зразків Т4.Р0.5 і 

Т4.Р1, перебудовані в частотні залежності ρ(ω), тобто представленні в звичному 

для зображення резонансних явищ вигляді. 

Крім того, для наочності вони приведені до однакової амплітуди 

екстремуму. 

Як видно, має місце практично повний збіг обох характеристик в правій 

частині від резонансної частоти ω0 = 4.3·1015Гц, що свідчить про загальну 

природу явища в відміченому діапазоні частот. Оскільки в цих зразках при 

їхньому вирощуванні закладалася однакова кількість прекурсору діоксиду 

олова, є підстави пов'язувати збіг резонансних частот з однаковою кількістю 

взаємодіючих з хвилею центрів. Оскільки цей діапазон знаходиться поблизу 

області насичення дисперсійної залежності ω(к), яка описує явище резонансу, 

можна зробити висновок про те, що природа цього екстремуму пов'язана з 

локальним плазмонним резонансом на кластерних частинках. 

Однак криві 1 і 2 на рис. 7.3.4 є більш складними, ніж функція 

елементарного осцилятора, про що свідчить явна асиметрія форми кривих щодо 

резонансної частоти ω0 і, як наслідок, розбіжність кожної з них з функцією 

нормального розподілу (точки) в діапазоні частот, менших ω0.  

 

Рис. 7.3.5. Частотна залежність параметра ρ зразка T4.P0.5 (точки), 

перерахована з відповідної залежності ρ(λ) (рис. 7.3.3a), у порівнянні з 

функцією нормального розподілу Гаусса (суцільна лінія), розкладеної на дві 

компоненти (штрихова). 
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Ці обставини зумовили необхідність застосування до першої з них 

процедуру апроксимації, причому двома функціями Гаусса, результат якої 

представлено на рис. 7.3.5. Як видно, апроксимація виявилася настільки 

ідеальною, що дозволила визначити головні параметри резонансів - частоти (ω1, 

ω2) і часи релаксації (γ1, γ2) хвиль. Логічно пов'язати отриманий результат у 

вигляді двох компонент параметра ρ(ω) з двома групами кластерів, які 

відрізняються розмірами, представленими на рис.7.3.1. Якщо прийняти, що час 

релаксації енергії локальних плазмонів визначається процесом розсіювання на 

поверхні, то значення параметрів ω1= 4.4· 1015 с-1 і γ1 = 1.67·10-13 с доречно 

пов'язати з кластерами збільшених розмірів, а ω2 = 4 · 1015 с-1 і γ2 = 1.02 · 10-13 с 

відповідно з групою кластерів менших розмірів. 

Ця ж процедура аналізу була результативно застосована до другої, більш 

складної залежності з рис. 7.3.4. У зразку Т4.Р1 крім двох компонент, властивих 

зразку Т4.Р0.5, в зазначеному діапазоні частот присутня ще одна резонансна 

електромагнітна взаємодія, а саме збудження в плівці плазмон-поляритонної 

хвилі, пов'язаної з міжкластерною диполь-дипольною взаємодією [316]. Ця 

взаємодія ілюструється на рис. 7.3.6 додатковою компонентою, яка в сумі з 

іншими двома гауссіанами (сума - суцільна крива) добре узгоджується з 

експериментальною залежністю (точки).Умови її виникнення і ступінь прояву 

залежать, на відміну від локального поверхневого резонансу, не тільки від 

загальної кількості взаємодіючих центрів, а й від розмірів, форми кластерів і 

відстані між ними, про що свідчить, наприклад,[317]. 

Конкретним підтвердженням цього факту є збудження поверхневої 

плазмон-поляритонної хвилі, що виявляється в утворенні резонансного 

екстремума спектральної характеристики параметра ρ(ω) для зразка Т2.Р0.1 

(рис. 7.3.3b) при  λ= 980 нм, і в тенденції кривої для зразка Т4.Р0.5, яка з 

високою ймовірністю повинна привести до резонансного екстремуму. Саме цей 

резонанс, віддалений на досить великій відстані від локального в зразках 

Т4.Р0.5 і Т2.Р0.1, наближаючись за частотою до локальних (ω1, ω2 на рис.7.3.6) 

в зразку Т4.Р1, збільшує амплітуду відповідної кривої на рис. 7.3.3a. 
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Рис. 7.3.6. Частотна залежність параметра ρ зразка T4.P1 (точки), 

перерахована з відповідної залежності ρ(λ) (рис. 7.3.3a), в порівнянні з 

функцією нормального розподілу Гаусса (суцільна лінія), розкладеною на 

три компоненти (штрихова). 

 

Детальні причини походження зазначених особливостей в спектральних 

характеристиках можуть бути завданням окремого дослідження. З'ясуванню 

цих причин можуть сприяти відомості про параметри локального і 

поляритонного резонансів. Такими відомостями є отримані з функцій Гаусса 

для трьох компонент на рис. 7.3.6 резонансні частоти ω1 = 4,38 · 1015, ω2 = 

3,67·1015, ω3 = 2,3·1015 Гц і часи релаксації коливань γ1 = 1·10-15, γ2 = 0,71·10-15, 

γ3 = 0,48·10-15с. 

 

7.3.4. Висновок 

Загальні принципи виникнення явища ППР[284]не виключають 

можливості спостереження його в провідних плівках діоксиду олова. Проте, за 

винятком невеликого дослідження [262], невідомі публікації з викладенням 

детальних результатів його спостереження. Доцільність ж проведення 

досліджень в цьому напрямку диктується сильною реакцією параметра ρ на 

зміну як оптичних властивостей плівки, так і параметрів зовнішнього 

середовища. Тому перспективним є використання цих властивостей не тільки в 

сенсорах, але і в фізичних задачах ближнього поля. Однак їхнє вирішення 
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можливе при відповідному технологічному забезпеченні та отриманні плівок з 

контрольованими і відтворюваними параметрами. 

Що ж стосується поставленого в роботі завдання, то тут показано, 

зокрема, що негативний знак поляризаційної різниці («аномальне» відбивання) 

ρ = Rs
2- Rp

2свідчить про металеву природу поглинання в плівках. Однак, як 

встановлено раніше [258], діапазон від’ємних значень параметра ρ і форма його 

кутової залежності при цьому істотно розрізняються для суцільних і кластерних 

плівок. Так, збільшена його протяжність в діапазоні кутів, більших критичного, 

пов'язана виключно з кластерною структурою речовини. Цей факт, 

підтверджений незалежними дослідженнями, має підстави для використання 

його в якості діагностичного засобу. Крім того, отримані результати [20, 21, 22, 

24, 27, 28, 40, 49, 53] дозволяють при відповідному обґрунтуванні вирішувати 

найважливіше завдання композитних наноматеріалів, а саме визначати форму 

кластерів. Інформація про неї може бути отримана з співвідношень величин 

Rp|sp і Rp|sp, що характеризують ступінь резонансної взаємодії, а також з кутової і 

спектральної залежностей параметра ρ. Використана методика спектрального 

аналізу дозволяє отримати відомості про природу резонансів, їхні частотні і 

релаксаційні параметри, а також про пов'язані з ними структурну і кристалічну 

досконалість зразків. 

7.4. Модуляційні поляриметрії повного внутрішнього відбиття, 

порушеного  алмазоподібним плівками 

7.4.1. Вступні зауваження. 

 Сучасна нанофізика твердого тіла оперує великою кількістю 

різноманітних матеріалів на основі металів, діелектриків, металодіелектричних 

і металевих композитів.  Особлива увага при цьому приділяється вуглецевим 

матеріалам - графенам, фулеренам, нанотрубкам, алмазним і алмазоподібним 

плівкам (АПП) [319, 320]. Інтерес до цих матеріалів, одержуваних у вигляді 

нанорозмірних плівок, пояснюється їх нетривіальними фізичними 

властивостями. Остання обставина стала стимулом для створення багатьох 
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технологічних прийомів виготовлення цих наноматеріалів, що в свою чергу 

стимулювало  розвиток нових методів дослідження їхніх властивостей - від 

механічних до квантових.  Найбільш поширеним з них є метод атомно-силової 

мікроскопії (АСМ).  І хоча його можливості обмежуються визначенням лише 

топологічних характеристик досліджуваних об'єктів, він залишається одним з 

найпопулярніших.   

Поряд з цим, одним з найбільш інформативних з точки зору властивостей 

наноструктурованих плівок є поверхневий плазмонний резонанс (ППР), 

реєстрація якого здійснюється, як один з варіантів, в умовах внутрішнього 

відбивання. Завданням даної роботи є дослідження АПП за допомогою техніки 

МП порушеного повного внутрішнього відбиття (НПВО).   

 

7.4.2.Експеримент.   

Плівки для досліджень були отримані з газової фази на спеціальній 

установці, розробленої і виготовленої в Інституті ядерних досліджень НАН 

України.  Вони формувалися з плазми у високочастотного розряді (13,56 МГц) 

в схрещених керованому магнітному полі, яка збуджувалася в суміші H2 + (1-

5)% CH4.  Робочий тиск в камері варіювався в межах 10-1-10-2 Тор.  

Прокачування камери проводилася до 10-3 Тор за допомогою двокамерного 

форвакуумного насоса, включеного послідовно з насосом Рутса.  

Контрольоване заповнення камери газом здійснювалося системою напуску газу 

СНА-2.  Струм в розряді становив 4 - 8 А при потужності генератора до 1 кВт.  

Для узгодження генератора зі змінним опором розряду використовувався 

стабілізуючий пристрій.  Напруга зсуву на підкладкоутримувачі діаметром 110 

мм регулювалося за допомогою додаткового джерела від -140 В до 390 В. В 

процесі досліджень використовувався спеціально розроблене регульоване 

джерело постійного струму з фільтрами, які блокують проникнення в нього ВЧ 

напруга.  Розігрівом молібденової спіралі встановлювалася температура 

підкладкоутримувача в діапазоні 700 - 1000 ºС і за відсутності розряду 

вимірювалася хромель-алюмінієвою термопарою і оптичним пірометром.   
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В якості підкладок використовувалися поліровані пластинки із 

кварцового скла.  Пластинки товщиною 1 мм, доповнюючи сегмент з того ж 

матеріалу, складали напівциліндр повного внутрішнього відбивання.  Контакт 

пластини і сегмента для виключення інтерференції на зазорі здійснювався за 

допомогою імерсійної рідини (гліцерину), оптичні властивості якої близькі 

властивостям кварцового скла.  Час експозиції процесу напорошення плівок 

становив 2 -5 годин для різних зразків.  Інші параметри процесу напилення 

вказані в таблиці. 

В результаті дослідження одного з зразків (№1) методом АСМ 

встановлено, що плівка товщиною 280 нм складається з кластерів, середній 

розмір яких складає близько 40 нм.   

Таблиця параметрів процесу напилення алмазних плівок на кварцеві 

пластинки.  

№ 

зразка 

Склад газової 

суміші, 

% 

Тиск.  

газу в 

реакторі, 

10-2Тор 

Температура 

підложки 

(Тпд ), 
0С 

Струм в 

розряді, 

А 

Напруга. 

зміщення, 

В 

Час 

напилення, 

годин 

1 H2=19, CH4=2, 

Ar = 79 

6  

 

780 

 

 

4,0 

+100 5 

2 H2=9, CH4=2,  

Ar = 89 

5 +110 3,5 

3 H2=98, CH4=2,  8 +140 5 

4 H2=98, CH4=2,  8 +80 2 

 

Поверхня плівки показана на рис.  7.4.1 у вигляді фазової топології, а її 

шорсткість менша 10 нм, що дозволяє вважати плівку однорідною.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4.1. Фазова АСМ-топологія зразка № 2. 
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Оптичні властивості плівок досліджувалися методом внутрішнього 

відбивання, в якому реєструвалися коефіцієнти відбивання лінійно 

поляризованого випромінювання.  Опис оптичної схеми установки і її 

функціонування детально викладені в [321].   

Виклад результатів досліджень почнемо зі зразка № 4, поляризаційні 

кутові характеристики якого (рис. 7.4.2) найбільш просто можна пояснити.   

 

7.4.3.Результати і обговорення. 

 

Поведінка кутових залежностей, а саме прямуючі до одиниці коефіцієнти 

Rs
2 і Rp

2 і до нуля їхня поляризаційна різниця ρ(θ) при кутах більше критичного 

θ > θcr  притаманне слабо поглинаючим по-перше, або ультратонким, по-друге, 

плівкам.  Більш цікавими, з точки зору виявної здатності модуляційної 

поляриметрії є інші зразки, внаслідок їхніх структурних особливостей.   

Всі три їхні поляризаційні кутові характеристики наведені на рис.7.4.3. 

Незважаючи на  відмінності в їхній формі можна виділити загальні тенденції.  

Почнемо розгляд з характеристик відбивання p- і s-поляризованого 

випромінювання.  Випромінювання обох поляризацій резонансно взаємодіють з 

алмазоподібних плівками в великому кутовому діапазоні, про що свідчать 

значні за амплітудою і розширені за кутом провали в залежностях при кутах 

Зразок 4 

Рис. 7.4.2. Залежності від кута 

 коефіцієнтів відбивання Rs
2, 

Rp
2  та їхньої різниці  для 

зразка № 4 при довжині хвилі  

= 632 нм 



 268 

більше критичного.  Такий механізм взаємодії можливий у разі, коли плівка є 

кластерно структурованою, а частинки мають форму близьку до сферичної.  

Саме в цьому випадку умова виникнення плазмонного резонансу може 

виконуватися для великого діапазону кутів (більших критичного) [322]. 

Звертає на себе увагу значна за величиною і протяжна за  кутом від’ємна 

частина поляризаційної різниці для зразків №2 і №3 (рис.7.3.3, б, в).  Така 

поведінка поляризаційної різниці визначається «аномальним» (внаслідок Rs
2  < 

Rp
2) відбиванням і також однозначно характеризує плівку як таку, що має 

кінцеву величину коефіцієнта поглинання.   

 

 

Рис.  7.4.3. Залежності від кута  

коефіцієнтів відбивання Rs
2, Rp

2та 

їхньої різниці  при довжині хвилі  

= 632 нм  для зразків № 1, 2, 3. 

зразок 2 

зразок 1 

Зразок 3 зразок 3 
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Про кластерну структуру плівки свідчить форма від’ємного знаку 

залежності ρ(θ), причому знак її нахилу визначається домінуванням в 

резонансній взаємодії того чи іншого стану поляризації випромінювання [323].   

Додатній нахил характеристики (рис. 7.4.3б) свідчить про домінування p-

поляризованого випромінювання в резонансному механізмі взаємодії, а 

практично горизонтальна залежність (рис.7.4.3в) - про співвимірність внесків p- 

і s-поляризованого випромінювання. 

 Зразок №1 має більш складну за формою характеристику поляризаційної 

різниці (рис.7.4.3а). Це пов'язано з тим, що плівка має не єдиний механізм 

резонансної взаємодії з випромінюванням, до того ж в різних механізмах 

збудження плазмонів домінують випромінювання з різними станами 

поляризації.  Свідченням цього є спектральна характеристика ρ(λ) цього ж 

зразка, виміряна в діапазоні довжин хвиль 0.4 - 1.6 мкм при θ = 50º і 

представлена на рис.7.4.4.  Як видно, в короткохвильовій області в резонансній 

взаємодії переважає p-, а в довгохвильовій - s-поляризоване випромінювання.  

Для визначення механізмів резонансного взаємодії необхідно 

перетворити малюнок. Перебудуємо спектральну характеристику 

поляризаційної різниці ρ(λ)  зразка №1 в частотну залежність (рис.7.4.5).  У 

цьому випадку два широких екстремуми спектральної характеристики можуть 

бути розкладені на елементарні компоненти і відображені функціями Гаусса з 

основними частотами w0=0,821015 Гц таw0=3,31015 Гц, що підтверджує 

присутність двох резонансів.  Екстремум в високоенергетичній області 

характерний для нанокомпозитних зразків і відповідає резонансному 

збудженню так званих локальних поверхневих плазмонів, збуджуваних s-

поляризованим випромінюванням.   

Екстремум при w0=0,821015 Гц пов'язаний з плазмон-поляритонним 

резонансом, який обумовлений в кластерних об'єктах диполь-дипольною 

міжчастинковою взаємодією.   

З півширини кожної з функцій Гаусса можна визначити коефіцієнт 

загасання для відповідного резонансу: γлпр = 2,51015 с, γппр = 21015с.   
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Рис. 7.4.4. Спектральні залежності величин коефіцієнтів відбиття Rs
2, Rp

2 та 

їхньої різниці  для зразка № 1 при куті  = 500 . 

 

Для локального плазмонного резонансу величина γлпр залежить від 

величини змін за розміром і формою наночастинок композиту, а для 

поверхневого плазмон-поляритонного резонансу - від відстані між частинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.4.5. Експериментальна і розрахункова залежність різниці  від частоти w 

для зразка № 1 при куті  = 500 , а також елементарні функції Гауса (криві 1 і 2). 

 

Зразок 1 

Зразок 1 
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Таким чином, зі співвідношення величин коефіцієнтів γ можна 

стверджувати, що в досліджуваній плівці розподіл кластерів по положенню в 

просторі більш однорідне, ніж за розміром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.4.6. Спектральні залежності коефіцієнтів Rs
2, Rp

2 та їхньої  

різниці   від зразка № 2 при  = 500 (а) і № 3 при  = 600 (б).   

 

Для двох останніх зразків №2 і №3 спектральні залежності 

поляризаційної різниці, представлені на рис.7.4.6, також можуть бути 

розкладені на кілька елементарних функцій, хоча вони менш яскраво виражені 

в порівнянні з зразком №1.  Також з малюнка 7.4.6 можна зробити висновок про 

те, що для зразка №2 переважаючою є взаємодія випромінювання з 

поверхневими плазмон-поляритонами, екстремум залежності знаходиться в 

довгохвильовій області, а для зразка №3 переважає взаємодія з локальними 

плазмонами (екстремум в короткохвильовій області відповідно). 

 

 7.4.4. Висновок. 

Кластерні плівки, як металооксидні [324], так і алмазоподібні 

демонструють більшу різноманітність механізмів взаємодії з електромагнітним 

випромінюванням, ніж однорідні.  Про це переконливо свідчать представлені 

результати дослідження поверхневого плазмонного резонансу, отримані за 

Зразок 2 
Зразок 3 
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допомогою методики поляризаційної модуляції [25].  Різноманітна 

характеристика поляризаційної різниці  ρ = Rs
2 і Rp

2.  в багатовимірному 

просторі координат (кут, довжина хвилі, товщина і т.д.) забезпечує йому 

підвищену інформаційну здатність у виявленні фізичних властивостей, щодо 

якого атомно-силова мікроскопія безсила.  

Представлені результати досліджень алмазоподібних плівок, спеціально 

виготовлених в різних технологічних умовах [25].  З спектральних 

характеристик параметра поляризаційної різниці коефіцієнтів відбиття ρ(λ) 

виявлено, що взаємодія електромагнітного випромінювання з електронною 

системою зразків у використовуваному спектральному діапазоні довжин хвиль 

складається з двох поверхневих резонансів - локального і поляритонного, що 

розрізняються частотами і часом релаксації.  Зроблено висновок про те, що 

співвідношення амплітуд резонансів визначається структурними властивостями 

зразків, що свідчать про перспективність МП методу для діагностики 

структурної однорідності композитних нанокластерних плівок.   

 

7.5. Загальний висновок. 

Виявлено особливості поверхневого плазмонного резонансу і оптичних 

властивостей в нанокомпозитних плівках різної природи та складу: в поруватих 

плівках золота та срібла, плівках золото-молекулярний органічний 

напівпровідник, плівках двоокису олова, алмазоподібних плівках. Виявлені 

особливості відсутні в характеристиках суцільних плівок і вони є наслідком 

того, що якщо в суцільних плівках їхня електронна система взаємодіє тільки з 

р- поляризованою електромагнітною хвилею, то в нанокомпозитних плівках 

можлива одночасна взаємодія як з s-, так і з р- поляризованими хвилями. 

Відповідно якщо в суцільних плівках збуджуються тільки поверхневі плазмон-

поляритонні, то в нанокомпозитних можливе збудження поряд з останніми 

також і локальних плазмонів. Встановлено, що з характеристик поляризаційної 

різниці коефіцієнтів внутрішнього відбивання в умовах поверхневого 
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плазмонного резонансу можна отримувати відомості про товщину плівок, їх 

морфологію і топологію, а також про діелектричні властивості. 

Збудження електромагнітною хвилею поверхневих плазмонів в 

нанокомпозитних плівках може здійснюватися завдяки диполь-дипольній 

взаємодії між наночастинками. Однак якщо відстань між наночастинками 

більше довжини поширення поверхневих плазмон-поляритонів по поверхні, то 

поширення електромагнітної хвилі обмежено розмірами наночастинки, що 

призводить до збудження тільки локальних плазмонів. 

Отримані результати дозволяють при відповідному обгрунтуванні 

вирішувати найважливіше завдання композитних наноматеріалів, а саме 

визначати форму кластерів. Інформація про неї може бути отримана з 

співвідношення амплітуд резонансів R2
s|sp і R

2
p|sp, що визначається структурними 

властивостями зразків, а також з кутової і спектральної залежностей 

поляризаційної різниці ρ. Використана методика спектрального аналізу 

дозволяє отримати відомості про природу резонансів, їхні частотні і 

релаксаційні параметри, а також про пов'язані з ними структурну і кристалічну 

досконалість зразків. 
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РОЗДІЛ 8. ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ 

МОДУЛЯЦІЙНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ. 

8.1. Детектування діелектричних властивостей газів на основі                               

властивостей лінійної амплітудної анізотропії ППР. 

 8.1.1. Загальні відомості про проблему. 

Відомо, що діелектричні властивості газів характеризуються величиною 

показника заломлення, який в залежності від їхньої природи починає 

перевершувати одиницю у третьому знакові після коми. Конкретні значення 

цього параметру визначаються різноманітним молекулярним типом газів та 

їхнім компонентним складом. У той же час їх об’єднує індивідуальна 

залежність від термодинамічних умов. У такому разі значення показника 

заломлення можуть відрізнятися від одиниці в діапазоні величин, що охоплює 

кілька порядків, тобто в третьому-п'ятому знаку після коми. Однак, незважаючи 

на це розрізнити гази за значенням діелектричної постійної досить складно. Ще 

більшу складність мають дослідження залежності діелектричних властивостей 

газів від зовнішніх впливів при невеликій інтенсивності останніх, коли 

функціональні коефіцієнти не залежать від степені впливу. У той же час 

проблема вивчення таких залежностей на протязі довгої історії [329]  зберігає 

як академічний, так і технічний характер. 

Тому розроблення методики вимірювання діелектричних властивостей 

газів, якій була б властива висока виявна здатність щодо малої зміни показника 

заломлення, є актуальним завданням. Одна з найбільш чутливих методик 

вимірювання діелектричних властивостей газових середовищ заснована на 

використанні явища поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ППР) 

[217]. Явище ППР успішно використовується для детектування газових і 

біологічних молекул вже протягом 30 років [331] і до цього часу  залишається 

одним з найбільш популярних інструментів сенсорики. Чутливість приладів на 

основі ППР, яка порівнянна з чутливістю реєстраційних систем 

інтерференційного типу, сильно залежить від багатьох параметрів, зокрема, від 
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технології виготовлення сенсорного елемента. Крім цього, ще одним 

незалежним варіантом суттєвого збільшення чутливості і інформаційної 

здатності методики є її модифікація за допомогою модуляційної поляриметрії 

[12]. 

 8.1.2. Реєстрація амплітуди резонансу на принципі нуль-метода. 

Особливості використання модуляційно-поляризаційної методики для 

реєстрації явища ППР детально викладені в [250], тому в даному випадку при 

сенсорному застосуванні методики відзначимо лише деякі суттєві відмінності. 

Оптична схема використаної в роботі установки представлена на рис. 8.1.1[43, 

51]. Фотопружний модулятор поляризації (2) [16], що знаходиться між 

джерелом світла (1) та напівциліндром внутрішнього відбивання (3) з 

резонансно чутливою плівкою металу на відбивальній поверхні (геометрія 

Кречманна [216]), використовується як перетворювач стану поляризації. Режим 

роботи модулятора і його азимутальне положення встановлюються такими, що 

напівциліндр почергово опромінюється s- і p-поляризованим випромінюванням 

без зміни інтенсивності. Після відбивання від внутрішньої поверхні 

напівциліндра із золотою плівкою на ньому інтенсивності ортогонально 
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Рис. 8.1.1. Оптична схема установки для реєстрації зміни 

показників заломлення газів. 
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поляризованих світлових потоків в загальному випадку стають різними за 

величиною. Тому фотодетектор (5), на який спрямовується відбите 

випромінювання, генерує на частоті модуляції сигнал, змінна складова якого 

пропорційна поляризаційній різниці коефіцієнтів відбивання  = RS
2 - RP

2, а її 

максимум в кутовий залежності свідчить про резонансну взаємодію 

електромагнітної хвилі з електронною системою металевої плівки. 

Із рівнянь Френеля слідує, що у цій схемі прозорою пластинкою на 

шляху розповсюдження s- та p-поляризованого випромінювання можна за її 

обертанням відносно нормалі змінювати співвідношення інтенсивностей 

компонент світлового потоку. Використання цієї властивості розташованої 

перед фотодетектором (рис.  8.1.1, елемент 4) пластинки, яку прийнято 

називати френелівським компенсатором, робить можливим зсув 

характеристики резонансу за шкалою ординат. Оскільки при повороті 

компенсаційної пластинки інтенсивність розповсюдженого крізь неї світла для 

різних поляризацій Т та Т відповідно перпендикулярної і паралельної 

площині падіння різна, то сигнал фотодетектора буде відображати 

поляризаційну різницю                      

                             
2

P

22

S

2

PS RTRTI-Iρ    .                                      (8.1) 

Тому налаштуванням  його величини, а саме обертанням компенсаційної 

платівки на відповідний кут 0  реєстрований сигнал згідно з (8.1) та [211] 

«зануляється» () = 0 (рис.8.1.2). 

При сенсорному використанні модуляційної поляриметрії ППР за участю 

поляризаційної різниці використовується діапазон з найбільшим нахилом 

кутової залежності (). Ця обставина забезпечує максимальну чутливість, яка 

визначається як похідна вимірюваної функціональної залежності () в точці 

перетину нею шкали абсцис 333. Тому кут падіння світла встановлюється 

фіксованим на лінійній ділянці характеристики (), коли сигнал фотодетектора 

компенсується френелевською платівкою та досягає нульового значення. 
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 У цьому випадку зміна величини показника заломлення зовнішнього 

середовища буде спричиняти зрушення залежності () вздовж осі ординат і, як 

наслідок, появу сигналу. Перевагою описаного методу є, як показав заснований на 

формулах Френеля [11] розрахунок, лінійна залежність сигналу поляризаційної 

різниці від зміни величини показника заломлення зовнішнього середовища в межах 

як мінімум від 0 до 10-3, що спрощує обробку результатів. Відзначимо, що за цю 

зміну показника заломлення відповідає сигнал, що перевищує на порядки рівень 

шумів і тому фіксується стандартною вимірювальною апаратурою. Отже, метод 

модуляційної поляриметрії має чутливість, яка дає можливість впевнено 

реєструвати малі зміни показника заломлення. 

Оптична схема поляриметра [250] зображена на рис. 8.1.1: джерело світла - 

напівпровідниковий лазер з довжиною хвилі λ = 650 нм (1); динамічний 

перетворювач стану поляризації – фотопружний модулятор поляризації з частотою 

80 кГц (2); кварцовий напівциліндр із сенсорним елементом на робочій поверхні - 

золота плівка товщиною 50 нм (3); компенсаційна френелівська платівка з 

кварцового скла (4); фотодетектор - кремнієвий фотодіод (5). Плівка золота 

розміщена в герметичній камері, до якої було приєднано компресор та балон з 

досліджуваним газом для створення надлишкового тиску, а також 
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напівпровідниковий датчик тиску для реєстрації його величини. Об’єктами 

дослідження використано три речовини, що найбільше розрізняються розмірами 

молекул та значеннями показників заломлення:  гелій, атмосферне повітря та 

вуглекислий газ при кімнатній температурі. 

  

8.1.3. Результати  випробовувань. 

Сигнал фотодетектора V, пропорційний поляризаційній різниці, та 

сигнал від мембранного датчика тиску реєструвалися одночасно в залежності 

від часу. Експериментальні результати, отримані при дослідженні повітря, 

представлені на рис. 8.1.3. Було виявлено [43, 51], що форма кінетики (t) 

сильно залежить як від зміни тиску, так і від величини швидкості його 

встановлення. Максимальна величина приросту тиску в обох випадках 

однакова, як і величина усталеного сигналу (t), в діапазоні 60 секунд від 

початку вимірювання. Однак при різкій зміні тиску сигнал поляризаційної 

різниці демонструє значно більше зростання з подальшою релаксацією, чого 

немає в разі повільного наростання тиску.  
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Рис. 8.1.3. Залежності сигналу поляризаціонної різниці  (білі 

символи) і зміни тиску (чорні символи) для атмосферного 

повітря при різкій (Ο) та плавній (□) зміні тиску в напрямку 

збільшення 0 – 60 сек та зменшення 60 -120 сек. 
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Більш наочно цю відмінність видно, якщо результати представити у 

вигляді залежності поляризаційної різниці від тиску (рис.8.1.4). Експериментом 

було виявлено, що залежність сигналу, а також і діелектричних властивостей 

газу, змінюються в деякому діапазоні, де спостерігаються два граничних 

випадки. При різкій зміні тиску маємо лінійне зростання сигналу 

поляризаційної різниці з подальшою релаксацією до певного значення.  

При малій швидкості зміни тиску реєструється також лінійна залежність, 

яка виходить на ту ж величину сигналу, що встановлюється в результаті 

релаксації в першому випадку.  

Подальше збільшення або зменшення швидкості наростання тиску не 

приводило до зміни характеристик. При проміжних величинах швидкості зміни 

тиску залежність (Р) стає нелінійною, як показано на рис.8.1.4 

штрихпунктирною кривою, проте усталена величина сигналу завжди збігається 

зі значенням нижньої прямої, отриманої при повільному наростанні тиску. 

Найбільш яскравими виявляються граничні (лінійні) залежності (Р), 

представлені на рис. 8.1.5 для трьох газів: повітря, гелій і CO2. Із графіка було 

зроблено кілька висновків. 
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По-перше, чим «важча» молекула газу, тим більша зміна його показника 

заломлення від тиску внаслідок більшої зміни кількості взаємодіючих з хвилею 

центрів. Це в свою чергу призводить до більшого зміщення резонансної кривої 

за кутом і до більшої зміни сигналу . По-друге, величини кутів нахилу 

показаних експериментальних лінійних характеристик, які визначають ступінь 

залежності показника заломлення газу від тиску, пов'язані з певними фізичними 

властивостями газів. 

Для отримання безпосередньо залежностей показника заломлення від 

тиску було необхідно надати сигналу  абсолютного значення у вигляді  

величини ∆n. Для цього сигнали поляризаційної різниці, які реєструвалися при 

зміні типу газу над резонансно чутливою плівкою металу, ставилися у 

відповідність до табличних значень показника заломлення використовуваних 

газів.  

Із аналізу характеристик, отриманих при швидкій зміні тиску, було 

встановлено, що коефіцієнти пропорційності зміни показника заломлення від 

тиску ∆n(Р), складають 4.3710-9, 7.4210-9 і 8.4310-9 Па-1 відповідно для гелію, 

повітря і вуглекислого газу і корелюють з розмірами молекул газів. З огляду на 

похибку експерименту і табличних значень розміру молекул [332], можна 

стверджувати, що відношення ∆n до молекулярного радіусу є константою. 
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Отже, методика може бути використана для визначення ефективного 

радіуса молекул газів і газових сумішей як рішення оберненої задачі [43, 51]. 

Наступні коефіцієнти пропорційності зміни показника заломлення від тиску 

n(Р) були отримані при повільному збільшенні тиску: для гелію - 8.3‧10-10, 

повітря - 3.310-9 і вуглекислого газу - 5.210-9 Па-1. Використовуючи отримані 

коефіцієнти пропорційності і припущення, що при зменшенні тиску залежності 

n(Р) залишаються лінійними, були побудовані (рис. 8.1.6) характеристики 

показників заломлення починаючи зі значення вакууму (тиск дорівнює нулю, 

показник заломлення дорівнює одиниці). 

 Про правочинність такої апроксимації свідчать дві обставини. По-перше, 

значення показників заломлення для кожного з газів при атмосферному тиску, 

(відмічені точками на характеристиках рисунка 7.1.6) досить добре 

узгоджуються з табличними. А, по-друге, різниці між ними, перераховані в 

величини сигналу, збігаються з експериментальними значеннями, отриманими 

вимірюванням параметра (Р) за зміни складу газів в кюветі, які були 

використані під час калібрування поляриметра. Таким чином, характеристики 

поляризаційної різниці при повільному зміні тиску дають можливість отримати 
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залежність діелектричних властивостей газів від тиску в широкому діапазоні 

зміни аргументу. 

 8.1.4. Висновок. 

За допомогою розробленої модуляцйної поляриметричної методики, 

заснованої на явищі поверхневого плазмон-поляритонного резонансу, 

досліджено залежності діелектричних властивостей газів від тиску при 

невеликій його зміні [43, 51]. Експериментально виміряні залежності ∆n(Р) для 

деяких газів. Виявлено, що форма кінетики вимірюваного сигналу визначається 

величиною швидкості зміни тиску в певному діапазоні. Показано, що при 

швидкостях зміни тиску більше і менше певних величин характеристики ∆n(Р) 

залишаються незмінними і описуються лінійними залежностями, нахили яких 

несуть інформацію про властивості газу. 

Визначено коефіцієнти пропорційності показника заломлення деяких 

газів від тиску при повільній його зміні, що дало можливість побудувати 

залежності n(Р) починаючи зі значень вакууму. Виявлено, що величина 

приросту показника заломлення від тиску при швидкій його зміні пов'язана з 

радіусом молекул газів і ефективним радіусом газових сумішей. Оскільки 

відношення тангенса кута нахилу характеристики до розміру молекул є 

константою, то аналіз подібних залежностей для невідомих газових сумішей 

може бути використаний для ідентифікації останнього. 

 Залишається невизначеною причина гістерезису в характеристиках ∆n(Р), 

що проявляється у не співпадінні кривих, отриманих від прямого та зворотного 

напрямків прикладання тиску. Можна тільки припустити, що тут мають місце дві 

причини. Перша із них стосується термодинаміки і полягає в не ізотермічності 

процесу стискання та дисипації енергії, набутої стиснутим газом. А друга може 

бути пов’язаною з фізико-хімічною природою, що зумовлена адсорбційною 

здатністю нанорозмірної плівки Au на поверхні напівциліндра. Кожна із них може 

складати окремий інтерес як джерело відомостей про такі деталі відповідного 

процесу як характеристичний час релаксації, його залежність від величини 
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хімічного потенціалу поверхні тощо. Проте ці питання, виходячи за межі 

діелектричної анізотропії, можуть бути темою окремого дослідження. 

8.2. Особливості інтерференції поляризованого випромінювання в   

термопружному зразку кремнію в представленні модуляційної 

поляриметрії. 

 8.2.1. Фізичні підстави для проведення експерименту. 

Розділу механіки деформованого пружного тіла, що називається 

термопружністю, властива логіка у тому, що сфера його досліджень охоплює 

велику кількість матеріальних об’єктів та пов’язаний із ними значний перелік 

методів дослідження. Основний напрям наукової діяльності у розділі полягає у 

встановленні  залежності між просторово-часовими функціями напруження 

(деформації) та температури  (складу речовини) [91. Для реєстрації явища 

використовується численна кількість методів: ультразвуковий [60,  

раманівської спектроскопії [335,336, дифракції рентгенівських променів [337  

і нейтронів [338,338, магнітний [340,341, методи, що основані на 

голографічній інтерферометрії [66, 340-342,106, 123]. Поряд із цим залишається 

актуальним оптико-поляризаційний метод [106] дослідження кінетики та 

динаміки термомеханічної напруги у твердому тілі, що ґрунтується на явищі 

двопроменевої інтерференції поляризованого випромінювання. Цей метод було 

свого часу модифіковано технікою модуляції поляризації [12], завдяки чому він 

отримав належне розповсюдження. Його суттєвою перевагою є можливість 

використання при вивченні об’єктів різної природи на тій підставі, що явище 

термопружності властиве практично всім речовинам. Свідченням цього є 

численні експериментальні дані щодо напружень та деформацій у металах 

[344,345 та кераміках [346 - 348. Тому є підстави вважати, що детектування 

оптичних відгуків речовини на дію зовнішніх теплових джерел за допомогою 

комбінації явища поляризованої інтерференції та методу модуляційної 
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поляриметрії дозволить отримувати розширену інформацію про різноманітні, в 

першу чергу, структурні,  теплові, релаксаційні та оптичні параметри речовини.  

Із цього слідує, що використання інтерференції поляризованого 

випромінювання у поєднанні з модуляційною поляриметрією дозволяє 

очікувати виявлення нових особливостей явища термопружності. Із численних 

публікацій на цю тему витікає, що це явище у природі є не менш поширеним 

порівняно з неполяризованою інтерференцією. В той же час воно 

використовується в практиці в менших масштабах, на що є свої причини. 

Справа у тому, що згідно з  визначенням поляризованій інтерференції властива 

просторова неоднорідність стану поляризації хвилі, а не енергії (інтенсивності), 

як це має місце в неполяризованій інтерференції. Детектування ж 

неоднорідності стану поляризації вимагає застосування такого додаткового 

оптичного елемента, як аналітичний поляризатор. Оскільки такий елемент є в 

складі модуляційної поляриметрії, то логічним постає завдання виявлення 

поляризованої інтерференції методом модуляційної поляриметрії.  

 

 8.2.2. Формалізм багатопроменевої інтерференції. 

У випадку одновісного кристалу, оптична вісь якого орієнтована уздовж 

ОY, тензор його діелектричної проникності визначається компонентами zx   , 

y  а комплексні показники заломлення xxn ~ , yyn ~  відповідно. Світлова 

хвиля з частотою   та амплітудою )0,,( yx EEE  спрямована вздовж z-осі 

зразка. Для кожної хвилі можна використовувати коефіцієнти відбиття і 

пропускання за формулами Френеля [11] для анізотропної пластини з 

показниками заломлення yx nn ~,~ . Запишемо їх для xn~  (для yn~  буде аналогічно): 
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 ,                    (8.2.1) 

де rx – повна амплітуда відбитої хвилі; cnd xx
~2  , х – фазовий кут, - 

частота, d – товщина зразка, с – швидкість світла; )~1()~1(12 xxx nnr   - 
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коефіцієнт відбиття від границі повітря-кристал; tx – повна амплітуда хвилі, що 

пройшла. Векторні амплітуди відбитої Er і хвилі, що пройшла Et, мають вигляд: 

iyixr rr EEE | |  , iyixt tt EEE | |  ,                                (8.2.2) 

де індекс і позначає першу та другу поверхні зразка. Комплексний показник 

заломлення n~  виражається через показник заломлення n і поглинання k у 

вигляді: iknn ~ . 

При одновісній деформації кристала показники заломлення у напрямі 

стискання ny та перпендикулярному до нього nx змінюються різним чином. Як 

модель приймемо лінійну залежність компонент тензора діелектричної 

проникності від величини тиску: 

 aa xy  00 , ,                                     (8.2.3) 

де 
2

000 )( ikn  ,  0n  и 0k  - показники заломлення та поглинання при 

відсутності тиску,  - константа Пуассона, aiaa   - комплексний 

параметр, який залежить від частоти світла. Для слабкого поглинання ( 00 nk  ) 

в лінійному по  наближенні отримаємо: 

,0 Cnny  ,0 Ckk y                                           (8.2.4) 

,0 Cnnx  ,0 Ckkx   

де nу, kу и nx, kx - показники заломлення та поглинання у напрямі паралельному і 

перпендикулярному відносно напряму стискання. Отримані вирази для 

електричних полів ортогональних компонент хвилі на виході із зразка 

підставляємо у вирази для параметрів Стокса  VUQIS ,,,  [7]. 

 Практичне значення  у експериментальному варіанті має тільки один із 

них, що визначає у пропусканні циркулярно поляризовану хвилю  

 sin2 t

y

t

xt EEV .                                                            (8.2.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Параметром  тут позначено величину різниці фаз, яку хвиля отримала від 

анізотропії зразка розповсюдженням крізь його товщину: 






dnn yx

yx
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 .                                           (8.2.6) 
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 В межах закону Гука ця різниця фаз лінійно залежить від величини 

напруження (nx - ny)   і обумовлює перетворення початкового стану 

випромінювання в еліптично поляризоване та, як наслідок, виникнення в його 

складі циркулярно поляризованої компоненти.  

 Моделювання поляризованої інтерференції здійснено на прикладі 

циркулярної поляризації за тієї підстави, що саме для реєстрації такого стану 

поляризації налаштована одна із чотирьох варіантів вимірювальних систем 

модуляційної поляриметрії. Для цього використано формалізм матричної 

оптики, згідно з яким інтенсивність  у вигляді 

                                           V=і(Tx*Tyc-Ty*Txc)                             (8.2.7) 

визначається сумою перехресних добутків від множення ортогональних 

променів, що розповсюджувалися крізь досліджуваний зразок. Результат 

моделювання показано на рис. 8.2.1, у якому  враховано дві величини 

характеристичних часів релаксації, значення яких підібрані для узгодження з 

експериментом. 

 

 

Рис. 8.2.1.Модель інтерференції циркулярно поляризованої хвилі у 

зразку Si товщиноюd=0.3мм.  Для розрахунку використано такі оптичні 

n = 3,6; k = 5∙10-5 та механічні Сbr = 1∙10-5, μ =0,3 параметри: 
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8.2.3.Геометричне зображення інтерференції поляризованого 

випромінювання. 

Суперпозиція двох монохроматичних хвиль, що характеризуються 

однаковими хвильовими векторами але довільними станами поляризації, є 

також монохроматичною хвилею. Стан поляризації такої хвилі визначається у 

кожному конкретному випадку індивідуальними поляризаційними станами 

хвиль, що додаються, і в загальному випадку відрізняється від станів кожної із 

хвиль. До цього слід додати, що у свою чергу поляризаційні стани цих хвиль 

визначаються незалежними один від одного параметрами (амплітудами та 

фазами), кількість комбінацій яких може утворювати певну множину. Хоча ця 

множина не є нескінченною (про її розміри мова йшла у § 1.1), проте вона 

становить практично нескінченну множину варіантів. Для знаходження 

закономірностей еволюції станів поляризації у цій множині необхідна їх 

структуризація та систематизація, що може бути здійснена з урахуванням певних 

ознак. Є підстави за такі ознаки вважати дві обставини. Перша з них полягає у 

тому, що у лінійно поляризованої хвилі є два окремих азимути (наприклад, 

горизонтальний та вертикальний) як гранично протилежні стани в одному із 

двох варіантів з точки зору лінійної поляризації. Друга обставина пов’язана з 

циркулярною поляризацією хвилі, якій властиві дві спіральності (права та ліва). 

Таким чином, комбінація згаданих двох граничних станів лінійно та 

циркулярно поляризованих хвиль створює як мінімум чотири варіанти 

суперпозицій. Ці суперпозиції по суті є інтерференцією двох поляризованих 

хвиль, результат якої визначатиметься, як і у випадку інтерференції 

неполяризованого випромінювання, різницею фаз між ними. Проте між цими 

двома випадками інтерференцій існує декілька відмінностей. Перша із них 

полягає у тому, що у явищі інтерференції неполяризованого випромінювання 

відбувається за визначенням просторовий перерозподіл енергії 

електромагнітного випромінювання при суперпозиції одного чи декількох 

світлових потоків; у явищі інтерференції поляризованого випромінювання на 

згадане визначення накладається умова просторового перерозподілу станів 
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поляризації. Друга відмінність пов’язана із тим, що просторовий перерозподіл 

станів поляризації відбувається за всіх можливих індивідуальних початкових 

станів кожної із хвиль, тоді як ортогонально поляризовані хвилі не виявляють 

просторового перерозподілу енергії (використання у деяких працях терміна «не 

інтерферують» стосовно ортогонально поляризованих хвиль не заперечує 

визначенню інтерференції). Третя відмінність має відношення до когерентності 

інтерферуючих хвиль. У явищі інтерференції за участю неполяризованих 

випромінювань когерентність відіграє визначальну роль, а її просторово-часові 

параметри залежать від природи джерела випромінювання. Водночас умова 

інтерференції поляризованого випромінювання видозмінює поняття 

«когерентність», оскільки воно згідно з визначенням інтерференції 

поляризованого світла стосується стабільності стану поляризації, а не часово-

просторової фази.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2.2. Діаграма еволюції станів поляризації внаслідок 

суперпозиції двох поляризованих в різних варіантах 

електромагнітних хвиль в координатах тип суперпозиції (ордината) - 

різниця фаз (абсциса) [12]. 
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Як доречно зазначено в [21], призначення поляризатора полягає не 

стільки в наданні випромінюванню певного стану поляризації, скільки у 

досягненні умови когерентності коливань, просторовий параметр якої не має 

принципових обмежень. 

Тому із усіх можливих значень фаз в діапазоні 2 вартими уваги є ті, що 

відповідають умові виникнення відповідних поляризаційних ефектів. Такими 

найпоширенішими значеннями фаз є 2n (n = 0; 1/4; 1/2...).На рис. 7.2.2 

зображено проекційні картини електричних векторів хвиль, що поширюються в 

напрямі, перпендикулярному до площини рисунка. Ліворуч розташовано п’ять 

варіантів поляризованих хвиль у початкових станах, у яких для спрощення 

інтерпретації отриманого результату прийнято однакові амплітудні 

характеристики (інтенсивності). 

Результат суперпозиції у вигляді їх проекційних картин розташовано 

праворуч у відповідних рядках з дискретністю різниці фази /4 (/8). Діаграму 

отримано моделюванням суперпозиції у проекції на площину x-y двох 

гармонічних хвиль з однаковими амплітудами, з яких лінійно поляризована має 

вигляд y = sin(t), x = 0, а циркулярна y = sin(t), x = cos(t). 

Найпростішим для сприйняття є варіант діаграми «а», який можна подати 

у системі полярних координат як два азимути електричного поля хвилі, 

векторна сума яких в діапазоні різниці фаз 0 -  змінюється від Е2  в 

паралельному випадку до нуля в антипаралельному. Окремим випадком 

варіанта «г» є циркулярна поляризація, що зображується двома лінійними з 

ортогональними азимутами та різницею фаз /2. Всі інші значення різниці 

створюють еліптичний стан з різними параметрами еліптичності та 

протилежними знаками спіральності. Щодо варіанта «в», то його на перший 

погляд складність спрощується порівнянням з варіантом «а» з тією 

особливістю, що за відлік фази приймається один і той самий азимут поля 

хвилі. Якщо циркулярну поляризацію зобразити в полярних координатах двома 

ортогональними векторами з різницею фаз між ними /2, що обертаються 
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навколо центра координат, то суперпозиція двох хвиль з різницею фаз  матиме 

вигляд чотирьох векторів із взаємно протилежними напрямами. 

Для проміжних випадків, коли відбувається суперпозиція циркулярно та 

лінійно поляризованих хвиль, розв’язки знаходяться також за допомогою 

полярних координат навіть у більш складних випадках ніж «д», коли не тільки 

фази, а й амплітуди хвиль є довільними. 

Розділ про елементи поляризаційної оптики логічно було б завершити 

викладенням питань, що стосуються техніки отримання поляризованого 

випромінювання, засобів для його аналізу, їх функціонування тощо. Проте 

експериментальна база поляризаційної оптики (поляриметри, призми, 

компенсатори, модулятори, фазові та френелівські пластинки та ін.) настільки 

різноманітна і багатофункціональна (наприклад, [351,352]), що її викладення в 

обмеженому обсязі втрачає сенс. 

 

8.2.4. Деякі особливості експерименту.  

Для дослідження явища термопружності методом інтерференції 

поляризованого випромінювання було обрано кристал кремній за підстави, 

перш за все, значної величини показника заломлення. У цьому матеріалі 

збільшене  його значення n = 3,555 забезпечує коефіцієнт відбивання (r  0.35) 

[353], що сприяє прояву багатопроменевої інтерференції за рахунок 

внутрішнього перевідбивання.  

Крім того, у нелегованому кристалі невеликий коефіцієнт поглинання ( 1 

см-1) [7] забезпечуватиме виконання умови прозорості. Зразок у вигляді плоско 

паралельної пластинки з розмірами (mm) dxdydz = 15152 та оптично 

досконалими z-поверхнями утримувався власною вагою на ситаловій підкладинці, 

яка з нікелевою плівкою-резистором виконувала роль джерела тепла. Градієнт 

температури у зразку створювався контактним підігріванням його з боку y-поверхні 

джерелом тепла потужністю ~1 Вт, що забезпечувало у ньому наближений до 

плоского тепловий фронт. Різниця температур на кінцях зразка через 400 секунд 
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після включення нагрівача становила 10 0С. Зондуюче випромінювання He-Ne-

лазера ( = 1,15 m) спрямовано вздовж  z-осі, а азимут поля лінійно поляризованої 

хвилі був кут 450 відносно напрямку теплового потоку. Виміри проводилися в 

середовищі навколишнього повітря при атмосферному тиску і природній конвекції. 

У зв'язку з цим доводилося передбачати заходи з усунення нестабільності 

повітряних потоків природного походження в околиці зразка. 

Реєстрація величини циркулярної компоненти Iv здійснювалася 

технікою модуляційної поляриметрії, особливості якої, зумовлені 

пристосуванням її до реєстрації термопружності, викладено у 26. Там 

показано, що інтенсивність циркулярно поляризованої компоненти 

випромінювання визначається співвідношенням: 

           
tEE yx  sinsinIV                                           (8.2.8) 

 де  — частота модуляції поляризації (50 кГц). Як видно, при малих 

величинах фазової затримки  < 1, що має місце в даному експерименті, цей 

параметр є лінійною мірою внутрішньої механічної напруги.  

Вимірювання циркулярної компоненти здійснювалося при виконанні 

двох критичних умов: лазерний промінь фокусувався заради підвищення 

просторової роздільної здатності в як найменшу світлову пляму; частота 

зчитування сигналу (селективний підсилювач, lock-in-нановольтметр, Ge-

фотодетектор) підбиралась достатньою для адекватного відтворення форми 

осцилюючого інтерференційного сигналу і становила f = 5 s-1. Величина 

циркулярної компоненти випромінювання перераховувалася в механічну 

одновісну напругу як функція часу в певних точках координати зразка. 

 

 8.2.5. Результати вимірювання та їхня інтерпретація. 

Для подальшого викладення слід конкретизувати зміст інтерференції 

поляризованого випромінювання. Цим терміном прийнято називати явище 

фазового зрушення між ортогональними компонентами хвилі, якого вона 

набуває при розповсюдженні в анізотропному середовищі і внаслідок якого 
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змінюється її стан поляризації [9]. Це визначення поширюється також на 

суперпозицію двох або більшої кількості хвиль, що розрізняються станами 

поляризації, результатом якої є окрема комбінація параметрів Стокса.  Саме ці 

два випадки представлено на рис. 8.2.3 як  результати вимірювання однієї і тієї 

величини IV згідно (8.2.8) у середній точці зразка у часі, відрахованого від 

моменту увімкнення нагрівача при двох різних умовах. 

Кожна з цих характеристик загальним виглядом відображає одну і ту ж 

саму кінетику механічної напруги, що спричинена нелінійним градієнтом 

температури від теплового потоку. Однак крива (а) ради контрасту отримана в 

умовах спеціально недостатньо сфокусованого променю. 

 Її природа, що відображає зв'язок величини механічної напруги з 

просторовим розподілом температури протягом часу, необхідного для виходу 

процесу нагріву до усталеного режиму, детально розглянуто в 26. У даному 

випадку крива (а) відображає ординатою середню в межах світлової плями на 

градієнті температури величину циркулярної компоненти в еліптично 

поляризованій хвилі. Видно, що на практично монотонній залежності, що є по суті 

двопроменевою інтерференцією, спостерігаються залишки багатопроменевої 

інтерференції як наслідок внутрішнього відбиття на обох поверхнях зразка. 
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Рис. 7.2.3. Інтенсивність циркулярно поляризованого випромінювання, що 

пройшло зразок у процесі його нагрівання, як демонстрація двопроменевої 

(a) та багатопроменевої (b) інтерференції 
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Більш контрастно ця інтерференція спостерігається при розташуванні  зразка 

в фокусі променю. Це видно з кривої (b) рис. 8.2.3, на якій величина амплітуди 

багатопроменевої інтерференції і характеристики (а) стають співвимірні. Криві a і b 

відрізняються тим, що до кривої b з періодичністю, що необмежено зростає, 

додається і віднімається циркулярно поляризоване випромінювання, яке є 

наслідком його багатократного внутрішнього відбивання у зразку.  

 Відзначимо деякі особливості цих характеристик: криві збігаються на 

кінцях, тобто в умовах відсутності часової зміни температури; асиметрія форми 

осциляцій є характерною для спектральних залежностей резонатора Фабрі-

Перо; змінна величина періоду осциляцій (частоти) відображає кінетику 

напруження  та зумовленої нею фази в певній координаті теплового потоку. На 

рис. 8.2.3 ця кінетика (t) представлена кривою (а) як залежність кількості 

осциляцій від часу.  

Вона практично ідеально апроксимується експонентною залежністю 

N=30*exp(-t/), у якій найкраще збігання має місце при характеристичному 

параметрі функції  = 100 сек.  
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Рис. 8.2.4. Залежність кількості осциляцій від часу на протязі нагрівання 

зразка (точки) у порівнянні з апроксимаційною залежністю 

N=30*exp(-t/);  = 100 s. 
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Моделюванням за рівнянням (8.2.8) було отримано залежності (t) 

(рис.8.2.4)  у двох випадках – двопроменевої (а) та багатопроменевої (b) 

інтерференції, які зображені на рис. 8.2.3. Перша із них є модельною, бо 

отримана штучною комбінацією двох експонент з величинами 

характеристичних параметрів, що отримані з експерименту. В той же час криву 

(b) побудовано з урахуванням залежностей від температури таких параметрів 

пластинки як товщина d, комплексний показник заломлення n~ , та за величини 

напруження в точці спостереження (у).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2.4. Комп’ютерна модель двопроменевої та багатопроменевої 

інтерференції циркулярно поляризованого випромінювання з 

використанням таких параметрів : 

n = 3.6+0.00011*(T-273); T = 320-(10*exp(-t/τ)); d = 0.29915+1.385*10-5*(T-

273);   = 0.2*exp(-1*t/τ)+(0.06-0.3*exp(-t/3)); τ = 40 s; =1.61015 Гц 
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свідчить про обґрунтованість модельного наближення з використанням 

реальних значень відповідних довідникових температурних коефіцієнтів [26]. 
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Походження залежності (а) на рис. 8.2.4 розглянемо з урахуванням того 

факту, що ординати N між сусідніми точками, що визначаються згідно з 

(8.2.6) однаковою різницею фаз,  припадають на все більші значення 

відповідних відрізків абсциси. Можна показати, що крива (b), побудована з 

величин відношення N/t, відображає швидкість зміни температури в певній 

координаті зразка. У цьому результаті нема нічого дивного внаслідок 

інваріантності експонентної функції відносно операцій диференціювання та 

інтегрування. Неочікуваним є розбіжність між функціями (а) рис. 8.2.3 

двопроменевої та (а) рис. 8.2.4 багатопроменевої інтерференції, що може бути 

предметом подальшого розгляду. 

Варто відзначити, що у модельному зображенні двопроменезаломлення, 

параметри, що визначають максимальне наближення розрахунку до 

експерименту, зображеного на рис. 8.2.2, використано температурні 

коефіцієнти з точністю до 10-5 абсолютних значень відповідних величин. Цей 

факт має практичне значення, що може бути використаним у відповідних 

задачах щодо виявлення нових фізичних чинників та їх впливи на діелектричні 

властивості матеріалів. Для ілюстрації інформативної здатності термопружної 

інтерференції наведемо результати (у таблиці), отримані із збігання кількості 

періодів модельного розрахунку з експериментом у порівнянні з даними із 

літературних джерел.  

параметри, К-1 літературні дані експеримент 

 1,813810-5   [349 1,38510-5 

n 1,6210-4           [350 1,110-4 

 

В такому разі є потреба у порівнянні інтерференційної характеристики 

термопружності з аналогічною, але без проявлення багатопроменевої 

інтерференції (наприклад, у випадку недосконалої поверхні зразка). 
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Для цього використано рис. 4.2.2, на якому зображено кінетику 

термопружності у скляному зразку від теплового потоку радіаційного 

походження та аналогічну залежність в зразку кристалу кремнія, але за участі 

багато прменевої інтерференції.  

 

 

 

 

 8.2.6. Висновок. 

 Методом реєстрації стану поляризації зондуючого випромінювання у 

пропусканні пластинкою кристалічного кремнію досліджено оптичну 

анізотропію, що зумовлена тепловим потоком від зовнішнього контактного 

нагріву. У вимірюваннях використано техніку модуляційної поляриметрії, 

завдяки високій виявній здатності якої дослідження проведено в умовах 

незначного перепаду температур та температурно незалежних коефіцієнтів. 

Виявлено суперпозицію інтерференцій циркулярно поляризованого 

випромінювання у дво- та багатопроменевому варіантах і показано, що з її 

параметрів можна отримати відомості про величини механічної напруги 

(діелектричної анізотропії) та визначити деякі оптичні коефіцієнти 

Для дослідження термопружності, що виникає в кристалі кремнію в 

умовах неоднорідного температурного поля, використано метод на основі 

інтерференції поляризованого випромінювання. На відміну від метода на основі 

фотопружного ефекту, що по суті є двопроменевою інтерференцією 

поляризованого випромінювання, у даному випадку використано варіант 

Рис. 8.2.5.Експериментальна 

кінетика величини (t) (суцільна) в 

позиції координати зондуючого 

променюy = 25 мм в порівнянні з 

кінетикою термопружності 

(штрихова) від контактного нагріву 

із рис 4.2.2, на якому відсутні умови 

багатопроменевої інтерференції. 
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багатопроменевої інтерференції – по-перше. А по-друге, її реєстрацію вдалося 

здійснити з використанням техніки модуляційної поляриметрії. Вимірювання в 

умовах незначного перепаду температур циркулярно поляризованої 

компоненти випромінювання, як наслідку пружного двопроменезаломлення, 

стало можливим саме завдяки аналітичним здібностям застосованої техніки.  

Експонентна залежність, що отримана із параметра багатопроменевої 

інтерференції, свідчить про лінійність диференційних рівнянь, що відображали 

би теплопередачу, та незалежність у використаному діапазоні температури 

коефіцієнтів, що приймають у цьому процесі участь. Результат моделювання 

багатопроменевої інтерференції якісно узгоджується з експериментом при 

використанні відомих залежностей показника заломлення та товщини зразка від 

температури. Цей факт дає підстави для використання явища у вирішенні 

обернених задач – визначення теплофізичних параметрів матеріалу. 
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ВИСНОВКИ. 

- реальним матеріалам властива амплітудна та фазова діелектрична 

анізотропії в лінійній поляризації завдяки неоднорідному градієнту 

потенціалу  (div grad  ≠ 0), де  – температура, енергія Фермі, Гібса, 

хімічного потенціалу, валентної зони, провідності чи обох разом тощо. 

Фізичне вираження  цієї функції полягає у тому, що величина та знак 

механічного напруження визначається величиною та знаком кривизни у 

просторі концентраційної чи температурної функції;  

- моделювання експонентними функціями кінетики термонапружень у склі, 

дозволяє встановити внесок у їх формування радіаційної, кондуктивної та 

конвективної компонент теплопередачі та побудувати систему 

просторових функцій цих компонент, з якої можна визначити їхні 

характеристичні параметри та описати їх еволюцію у часі та парціальні 

співвідношення у просторі; 

-  у формуванні спектрів дихроїзму кристалів кремнію беруть участь 

акустичні фонони з енергіями квантів, що забезпечують дефіцит чи 

надлишок енергії квантів відносно величини забороненої зони; 

- прирости компонент комплексного показника заломлення n(w), k(w) є 

похідними відповідних оптичних функцій зразків твердого тіла та 

відповідають співвідношенням Крамерса-Кроніга, що дає підстави для 

їхнього використання в діагностиці діелектричних властивостей 

матеріалів, зокрема  їхні координатні функції можуть бути використанні в 

якості термодинамічних параметрів, які відображають величину 

хімічного потенціалу речовини або його просторову неоднорідність;  

- на прикладі зразків із скла, кристалів Si та GaAs факт збігання зі 

співвідношенням Крамерса-Кроніга спектральних характеристик Q- та V-

компонент вектора Стокса в зображенні модуляційної поляриметрії є 

тестом матеріалів на наявність в них частотної дисперсії та джерелом 
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додаткової інформативної здатності  на підставі інтегрального зв’язку між 

компонентами;  

- поляризаційні різниці коефіцієнтів поглинання та відбивання Rs
2-Rp

2 в 

представленні модуляційної поляриметрії величинами Q- та V-компонент 

вектора Стокса відображають такі фізичні властивості, як показники 

поглинання та заломлення відповідно, а в спектрах речовин є амплітудно-

фазовими характеристиками певних резонансів; 

- спектри поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних плівках 

металів та композитів в зображенні Q-компоненти Стокса містять 

відомості про наявність в них резонансів різних походжень, а розроблена 

методика їх аналізу за параметрами та формою дисперсійних 

характеристик дає підстави для визначення їх природи; 

- характеризування поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних 

метало- та металодіелектричних плівках за допомогою таких параметрів 

модуляційної поляриметрії, як поляризаційна різниця та кут ізотропного 

відбивання дозволяє визначити оптичні константи металевих плівок, їхню 

товщину, структуру та морфологію, параметри та природу поверхневого 

плазмонного резонансу; 

- розроблене лабораторне устаткування на принципі модуляційної 

поляриметрії для реєстрації ефектів лінійної та циркулярної амплітудної 

та фазової анізотропії характеризується виявною здатністю відносно 

показників заломлення на рівні світових досягнень, а макетний зразок 

модуляційного біополяриметру є перспективним для широкого 

розповсюдження.  
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