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АНОТАЦІЯ 

 Денис ШЕВЧЕНКО. Лазерна еліпсометрія алюмінієвих дзеркал 

отриманих алмазним мікроточінням. 

 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра фізики 

металів. – Київ – 2022. 

 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Володимир КУДІН, доцент кафедри фізики металів. 

 

В роботі були досліджені мідні дзеркала, які осаджувалися різними 

технологіями. Основою для дзеркал була керамiчна пiдкладина, виготовлена 

шляхом спiкання та пресування карбіда кремнія. Робочий шар мiдi товщиною 

0.25-0.30 мм наносився методом вакуумного або гальванiчного осадження. Пiсля 

нанесення шару мiдi формувалася вiдбивна поверхня шляхом алмазного 

мiкроточiння. Для зразків було знайдено різні оптичні характеристики від кута 

падіння. З’ясовано, що метод алмазного точіння зразків приводить дзеркала до 

найбільш якісної поверхні, коли товщина шару окисла і шорсткість менша. 

 

Ключові слова: еліпсометрія, спектроеліпсометрія, оптичні властивості, 

перехідні метали, окисні плівки, сплави, спектри поглинання, спектри 

відображення. 
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SUMMARY 

Denys SHEVCHENKO. Laser ellipsometry of diamond micro-sharpened 

aluminum mirrors. 

 

Master’s qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational 

program «Physics of nanosystems». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Faculty of Physics, Metal Physics Department. – Kyiv. – 2022. 

 

Research supervisor: Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate 

Professor Volodymyr KUDIN, Associate Professor of Metal Physics Department.  

 

Copper mirrors, which were deposited by various technologies, were investigated 

in the work. The basis for the mirrors was a ceramic substrate made by sintering and 

pressing silicon carbide. The working layer of copper with a thickness of 0.25-0.30 mm 

was applied by vacuum or galvanic deposition. After applying the copper layer, the 

reflective surface was formed by diamond microturning. Different optical characteristics 

from the angle of incidence were found for the samples. It has been found that the 

method of diamond turning of specimens brings mirrors to the highest quality surface, 

when the thickness of the oxide layer and the roughness is less. 

 

Key words: ellipsometry, spectroellipsometry, optical properties, transition 

metals, oxide films, alloys, absorbtion spectra, reflection spectra.  
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ВСТУП 

Відбиті елементи відмічають широке використання у сучасних оптичних 

приладах, окремо призначених для використання в екстремальних умовах. 

Актуальність задачі створення методики контролю якості елементів, що 

відбивають, яка б мала високу чутливість до різних факторів технологічного 

процесу формоутворення поверхні, що відбиває. 

У разі малих втрат у відбиваючих елементів чутливість сучасних методів 

виміру коефіцієнта дзеркального відображення, як найважливіших, недостатньо. 

Тому дослідники звертають увагу на методи, складніші у здійсненні, але з 

великою інформативністю. До таких, насамперед, слід віднести еліпсометричні 

методи, що базуються на аналізі стану поляризації, відображеної від металевої 

поверхні електромагнітної хвилі. 

Хоча теоретичні основи впливу різних спотворень форми відбиваючою 

поверхні на поляризаційні характеристики хвилі знаходяться ще у фазі розробки, 

еліпсометричні методи виявляють високу чутливість до порушень поверхнями і 

тому можуть бути основою для розробки методики контролю і для пошуку 

оптимальних технологічних процесів приготування поверхні, що відбиває. 

В основі методу еліпсометрії лежить рівняння (основне рівняння 

еліпсометрії), що містить відношення комплексних коефіцієнтів відображення у 

двох площинах – у площині падіння (р-площина) та в перпендикулярній до неї 

площині (S-площина). Важливою перевагою методу еліпсометрії є те, що 

вимірювання відношення коефіцієнтів відображення не вимагають знання 

інтенсивності падаючого світла і не потребують еталону, як у методів 

вимірювання коефіцієнтів дзеркального відображення. 

Уявна частина (різниця фаз) і дійсна частина відношення коефіцієнтів 

відображення складним чином залежать від властивостей системи, що відбиває, і 

від кута падіння світла. Ці залежності називають еліпсометричними функціями. 
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В опублікованих роботах містяться експериментальні факти, що свідчать 

про залежність елементів еліпсометричних функцій від стану обробки поверхні, 

що відбиває. 

Для найпростіших моделей з виміряних еліпсометричних функцій можуть 

бути обчислені оптичні параметри середовища – показники заломлення n, 

поглинання æ, а також, якщо необхідно, коефіцієнт відображення R. Спектри 

оптичних постійних формуються електронними переходами в речовині, причому 

форма спектрів залежить від деталей взаємодії електронів з недосконалістю 

структури речовини, поверхні тощо. Зокрема, порушення структури поверхні, 

наведені її обробкою, зазвичай призводять до зниження величин деяких оптичних 

постійних у максимумах кривих, до розширення максимумів та його зникнення. 

Метою роботи є з’ясування питання яким методом потрібно наносити шар 

міді для отримання більш якісних зразків алюмінієвих дзеркал, для знахождення 

відповіді на це запитання треба було визначити оптичні властивості і знайти 

зв’язок оптичних та електронних властивостей металів, визначити ефект окисного 

шару, структурних і фазових змін. 

Об’єктами дослідження є зразки алюмінієвих дзеркал з різним хімічним 

складом і зразки які були отримані різними методами.  

Для досягнення мети вирішувались наступні задачі: 

- вимірювано еліпсометричні функції алюмінієвих дзеркал алмазного 

точення 

- виявлено прояви деталей процесів обробки поверхні у виміряних 

кривих 

- визначено спектральні залежності оптичних постійних у широкій 

області довжини хвиль 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Метод еліпсометрії  

Еліпсометрія - це спосіб поляризаційно-оптичних методів, які 

використовуються для рідких і твердих осередків і площини [1-4]. Цей спосіб 

відкритий на аналізі амплітудних і фазових змін світлової хвилі що взаємодії зі 

зразком який досліджується. У дві складові поляризації розкладають електричну 

компоненту світлового променю: площина, яка паралельна падінню (p-

компонента) і їй перпендикулярну (s-компонента). Амплітуда цих складових і 

різниця фаз між ними змінюється при відбитті променю до зразка. У вигляді 

цього рівняння виражають такі зміни:  

ρ =

~

~
R

R
tg e

p

s

i  

 (1.1) 

де ρ – відносний коефіцієнт відбиття; Ψ та Δ – еліпсометричні складові; Rp та Rs – 

амплітудні коефіцієнти відбиття для p- і s- складові електричного вектора [1]. Ця 

формула є основним рівнянням відбивної еліпсометрії. Від оптичних констант 

поверхні яка досліджується залежать складові еліпсометрії Ψ і Δ – коефіцієнта 

екстинкції k і показника заломлення n. Вони Ψ і Δ можуть залежати від оптичних 

констант і товщини плівок при розташуванні зразків на поверхні. 

Метод еліпсометрії можна поділити на спектральну і монохроматичну. 

Монохроматична еліпсометрія – це коли на одній довжині хвилі світла можна 

виконати виміри. Спектральна еліпсометрія – це коли в якомусь діапазоні 

довжини хвилі світла можна виконати виміри [1-3]. 

В еліпсометрії є два способи еліпсометрчних вимірів. Такі як нульовий і 

фотометричний [1-3]. Фотометричний – це такий метод, при якому в зазначених 

положеннях оптичних елементів еліпсометра вимірюється інтенсивність 

відбитого світла від зразка. Параметри ψ і Δ еліпсометра знаходяться за цими 

інтенсивностями. Нульовий – це такий метод, у якому за допомогою поворотів 
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оптичних елементів потрібно дійти до абсолютного гасіння світлового 

випромінювання. Нульовий спосіб вимірів являється найточнішим та взагалі не 

вразливий для коливання в інтенсивностях джерел випромінювань. Еліпсометри 

ЛЕФ-2 і ЛЕФ-3М працюють на нульовому способі вимірювання. Недоліки 

нульової схеми вимірювання полягає в тому, що вона важко дається в 

автоматизації і потребує велико часу для одного вимірювання. 

1.2 Метод напилювання плівок та еліпсометричний метод визначення 

оптичних констант металів та сплавів  

Еліпсометр ЛЭФ-3М в якому використовується He-Ne лазер в якому 

=632,8 нм, дозволяє разом порахувати ознака поглинання (k) та ознака 

заломлення (n) спільної форми N=n-ik, також знаходити товщину плівки яка 

досліджується.  

Еліпсометричні виміри відбуваються при двох зон які мають кут повороту 

90° поляризатора Р1 та Р2 і також аналізатора А1 та А2 при їх положеннях Р0 та А0, 

знайдених допоміжними вимірами із допомогою сталого оптичного зразку зі 

знаним показником заломлення і кутом Брюстера. Знаючи ці значення можна 

порахувати поляризаційні кути  і ∆:   

 
A A1 2

2
, =360+(Р1Р2)-2Р0 (1.2) 

значення Р1,2 і А1,2 – це кути перевороту в двох зонах як поляризатора так і 

аналізатора в еліпсометрі, при яких відбувалося максимальне гасіння 

відбиваючого плівкою променя від лазера.   

Головне рівняння в еліпсометрії має виглядає наступним чином [5,6,7]:  

~

~
R

R
tg e

p

s

i  
, ps , tg

R

R

p

s

   (1.3) 
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 rs та rp – вирізняють порівнюючі змінні (хвиля що відбилась у 

співвідношенні до хвилі до падає) модулі складових амплітуд р та s складних 

електричного вектору світлової хвилі, яка відбулась в підрахунку відбивання від 

меж середовища, в свою чергу параметр  – це зсув фаз із фазовим зміщеннями s 

та p цих складових, які мають позицію край відбиванню.  

Коефіцієнт відносного відбиття світла  від певної відбитої системи 

розраховуються складовою системою яка розглядається, ознака поглинання k та 

ознака n, стан площини, знаходження меж розділів оточення, навколишнє 

оточення оптичних характеристик, також кутом проміння який падає у зразок, 

який досліджується. Через те, що рівняння пов’язують коефіцієнт ρ двох кутових 

складових  та ∆, існує наявність умов знаходження цих складових відбитої 

системи в умовах коли інші складові нам доступні. Ці складові характеризують 

загальний характер та мають дозвіл обґрунтувати оптичні явища у першокласних 

прозорих станах та в поглинаючих станах. У фінальних причинах також 

реалізуються, проте їх вживання стає складним через такі причини: а) в оточені 

яке поглинається показник заломлення представляється як величина комплексна 

та має вигляд N=n-ik; б) у середовищі яке поглинається амплітуда та стала фаза не 

сходяться, через це кут який розповсюджується в хвилі світла у визначеному стані 

можна вважати комплексним. 

Еліпсометричні параметри  і  можна встановити за допомогою оптичних 

констант напівскінечного провідного оточення у наближені, значенням 

заломлення n, а також показником поглинання , та кутом падіння світла  на 

поверхню. Закон заломлення хвиль та формули (2.3) дозволяють встановити 

зв’язок між ,  та n, , . 

~

~
cos(

~
)

cos(
~
)

( )R

R

R

R
e

p

s

p

s

i p s 





 

 

 
 (1.4) 
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n tg2 2 2 2
2 2 2

2
1

2 2

1 2
  




  sin [

cos sin sin

( sin cos )
]

  

 
 (1.5) 

2

22

21

4
2

)cossin(

sinsin
tgsinn




  (1.6) 

Основний кут падіння 0 – це такий кут, за якого зміщення фаз 2.  В 

такому випадку одна з осей еліпса знаходиться у площині падіння світла, а інша 

відповідно знаходиться в положенні перпендикулярно до першої. Визначення n та 

 стає простішим, якщо 0, то сos0, звідси виходить 

n tg sin cos 0 0 02  (1.7) 

   sin sin0 0 02tg   (1.8) 

що 0 – являється азимутом відновленої лінійної поляризації, що = 

основному куту 0. За умови, якщо обчислювання  та  відбувається недалеко 

від 0,  тоді можна забезпечити якомога вищу коректність у визначенні оптичних 

констант n та . 

Значення n та  дозволяють отримати різну необхідну інформацію про 

властивості сплавів та металів. 

  ( )h n  (1.9) 

  n2 2
 (1.10) 

R
n

n


 

 

( )

( )

1

1

2 2

2 2




 (1.11) 

Формули (1.9-1.11) означають: (1.9) – оптичну провідність, (1.10) – істинна 

частка діелектричної проникності, (1.11) – енергетичний коефіцієнт відбиття при 

звичайному падінні світла  
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Зважаючи на це, постає висновок, що в питанні вивчення та використання 

еліпсометричних методів, експериментальне вимірювання  , та  являється 

основним завданням.  

Серед методів експериментального знаходження еліпсометричних 

параметрів  та  виділяють дві групи, такі як: нульові та ненульові методи. В 

свою чергу нульові методи були використані в роботі задля встановлення 

еліпсометричних параметрів, а сама суть таких методів сягає в необхідній умові 

досягти найменшої інтенсивності працюючого пучка світла на виході аналізатора, 

яка досягається завдяки почерговим поворотам поляризаційних елементів, таких 

як: компенсатора, аналізатора та поляризатор, а також за допомогою встановлення 

зв’язку між розташуванням поляризаційних елементів та  і . 

 Бувають дві стандартні безкомпромісні схеми еліпсометра в яких 

здійснюється нульовий метод, у яких є між ними відмінність у розташуванні 

компенсатора: PSCA і PCSA, у якому P - це поляризатор, S - зразок, C – 

компенсатор, а A- аналізатор. Схема PSCA у якій є світло, що поляризоване в 

лінію, а потім під дією поляризатора, який має кут , влучає у поверхню 

досліджуваного предмету і після відбиття приймає вигляд еліптично 

поляризованим. А лінійно поляризованим виникає маленький потік світла, за 

допомогою компенсатора, який знаходиться на дорозі пучка світла яке відбите і 

цим прибавляє допоміжну розбіжність фаз. Є можливість притушити підходящим 

зміщенням аналізатора. У схемі PSCA за допомогою аналізатора можна 

домогтися прямої поляризації світла, яке відбивається від досліджуваного 

предмету[11]. 

 Еліпсометр, який можна використовувати для визначення нульового 

методу, складові  і  знаходяться на певному відрізку хвилі світла край 

декількох кутах падіння . Після цього можна побудувати залежність кутів 

cos() і tg() та знайти 0, 0 та n і . 
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 1.3 Алмазне точіння  

Функція і значення. Беручи зразок його опрацьовують дрібним точенням як 

внутрішню, так і зовнішню сторони зі строгістю до 1-2 класів і чистотою 8-10 

класів. Обробка такого виду часто замінює шліфування.  

Призначення алмазного точіння заключається в зніманні малого шару 

металу з високою швидкістю зрізування і при малій подачі.  

 

Рис.1.1. Приклад алмазного точіння 

Норма для верстатів які мають тонку стручку. Приладам треба бути 

грубими, точними (биття радіального шпинделя не повинно бути більшим за 

0,005 мм), мати високу швидкість ходу (2000 обертів за хвилину). Лімба та 

індикаторна опора повинна підтримування прилаштування різців із розміром 

точним до 0,01 мм. 

Без підтримки інших спеціалізованих приладів, завдяки верхньому лімбу, 

повернутому в певний центр верстату можливо збільшити строгість подач різців у 

глиб різання.   
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Застосування різців. Різці які використовуються алмазним точінням 

обладнуються пластинами грубого сплаву марок БКЗМ і ВК2 для оброблення 

чавуну і Т30К4 ради сталі. Заради різноколірних металів і пластмаси 

використовуються алмазні різці. Токарний верстат з алмазним різцем має кут 

загострення 80 градусів.  

По закінченню заточки різця неодмінно доводиться. Ключова кромка що 

ріже повинна робитися гострою, не маючи фаски. Будь-які нерівності 

неприйнятні.  

Радіус заокруглення вершини 0,5-1 мм.  

Фронтальний кут у різців з твердим сплавом з обробкою сталю від -5° до 4-

5°, чавун - 0°. Алмазні різці окрай обточування у= -4°, окрай розточування задній 

кут робиться в границях 6-12°. 

Варіанти різання. Припуск з тонким точінням зберігають у границях 0,25-

0,4 мм в діаметрі коли діаметр деталі не більше 125 мм.  

Варіанти різання не перевищують можливості верстата. Вибирати їх слід 

при цих межах: глиб різання 0,05-0,2 мм, подання в попередньому оброблянні 0,1-

0,2, при фінальній 0,02-0,08. Швидкість різання задля кольорових металів 200-500 

м/хв, задля темних 100-200 м/хв. Тонке алмазне точіння знімає стружку 

маленького перерізу, в межах 0,01-0,02 мм
2
. 
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Рис.1.2. а - зі вставним кристалом алмазу, б - з механічним кріпленням 

кристала алмазу 

1 - державка, 2 - підкладка, 3 - алмаз, 4 - притискна планка, 5 - гвинт, 6 – опора 

1.4 Вплив шару окисла на оптичні характеристики заліза  

Площина металу постійно вкрита шаром окисла який має більшу чи меншу 

товщину. Шар має таку характеристику, яка при своїх властивостях являється 

напівпровідником чи діелектриком, значно розходяться з характеристиками 

металу. За деяких умов дозволено зважити на вплив шару окисла і також знайти 

оптичні сталі, що визначають неокислений метал. [14]. Для подібної задачі 

виконують розв’язок, за винятком знайдених обширній зоні спектра 

еліпсометричних кутів  та  поблизу закріпленого кута падіння  окисленого 

металу, для металу який неокислений треба розуміти бодай дві довжини хвилі 

оптичних сталих n та  . На цей день приблизно не має відомостей про оптичні 

ознаки неокислених металів, конкретно феромагнітного заліза. Поблизу цього 

визначено усякими командами дослідників, оптичні характеристики заліза [14-

17], які дуже розбігаються, тому що метал за нормальних умов вкритий відносно 

великим шаром окислу. Можна привести такі оптичні сталі неокисленого заліза, 

які були знайдені у великому районі спектра  = 0.25-17 мкм де h  = 0.07-4.96 еВ 

[14].  

Знаходження оптичних сталих n і  неокисленого заліза знайдені такі ж 

величини окисленого зразку з чистотою 99,99% полікристалічного заліза. 

Готування виробів для вимірів відбувалась напрямками поліровки і механічного 

шліфування, також при високій температурі в 720 К упродовж 3 годин у вакуумі 1 

мПа відбувалось рекристалізаційне відпалювання і електрополірування при знятті 

прошарку завтовшки десь 10 мкм. Наслідок вимірів n i  в районі =0.25-17 мкм 

добірно погоджуються з даними в літературі [16-17], які були знайдені для 

окислених зразків заліза. Тільки в єдиній праці [15] приводяться відомості для 

неокислених зразків, що були знайдені при високому вакуумі, тільки-но для 



15 

 

видимої області n i відзначеної площини дуже знижені у порівнянні з 

відомостями даної роботи. Знаходження часових перемін оптичних сталих і також 

залежності від кутів падіння обґрунтували, що оболонка заліза вкрита відносно 

великим шаром окисла. 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

2.1 Прилад для вимірювання оптичних характеристик 

Лазерний фотоелектричний еліпсометр ЛЕФ-3М-1 для вимірювання змін у 

стані монохроматичного поляризаційного випромінювання, що виникають в 

результаті взаємодії його з досліджуваним зразком. Елліпсометр побудований за 

схемою PCSA і працює на довжині хвилі λ=0,6328 мкм. 

Досліджуваний прилад має ручне керування та візуальний відлік 

азимутальних кутів оптичних елементів (поляризатора, компенсатора та 

аналізатора). 

Поляризатором та аналізатором в еліпсометрі служать призми Глана з 

ісландського шпату, а компенсатором – чвертьхвильова платівка із кристалічного 

кварцу. 

Еліпсометр складається з наступних функціонально пов'язаних блоків: 

плеча поляризатора, плеча аналізатора, електронного блоку обробки (ЕБО), а 

також пристрої повороту плечей 19 з відліковим пристроєм кута падіння 20 та 

предметного столика 10. 

Пристрій повороту плечей поляризатора та аналізатора 19 дозволяє 

змінювати кут падіння випромінювання на вимірюваний зразок у межах від 45° до 

90 °. За допомогою відлікового пристрою 20 визначається кут падіння світловий 

пучок на зразок. 
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Рис. 2.1. Структурна схема еліпсометра ЛЕФ-3М-1 

Електронний блок обробки 

До складу ЕБО входять такі основні частини: синхронний детектор 21, 

регулятор 23, джерело живлення 25, стабілізатор високовольтного перетворювача 

24 та нуль-індикатор 22. 

Електронний блок обробки призначений для автоматичної регулювання 

посилення (АРУ) фотосигналу та синхронного детектування сигналу, а також для 

живлення модулятора, фотоприймального пристрою та ламп підсвічування шкал 

відлікових пристроїв. 

Джерело живлення, що входить до складу ЕБО, перетворює змінне напруга 

електромережі (220В) в ряд змінних та постійних напруг, що використовуються 

для живлення електронних схем усередині блоку, також модулятора, 

фотоприймача та ламп освітлення шкал відлікових пристроїв. 
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При короткочасній кнопці «АРУ» напруга Uпр поступово наростає, поки 

вихідний сигнал UCD не досягає рівня UН , відповідного початкового відхилення 

стрілки індикатора (0,5 .... 0,7 шкали), після чого зростання Uпр припиняється і 

посилення фіксується на досягнутому значенні. 

При повторному натисканні кнопки після налаштування оптичної системи за 

мінімумом показань нуль-індикатора описаний процес повторюється, поки 

напруга живлення ФЕУ не досягне максимуму, встановленого під час 

налаштування блоку. 

Увімкнення АРУ при зашкалюванні нуль-індикатора призводить до зниження 

посилення і також встановлює стрілку нуль-індикатора в початкове становище. 

Вимкнення живлення ФЕУ після закінчення чергового виміру проводиться 

шляхом встановлення лічильника на нуль сигналом скидання від кнопки 

«СКИДАННЯ». 

Крім кнопки «АРУ» та «СКИДАННЯ» (див. рис. 2.2) на передній панелі блоку 

розташовані кнопковий вимикач мережі «МЕРЕЖА», перемикачі постійного часу 

синхронного детектора «T1» та «T2», і три кнопки включення ламп освітлення 

шкал кутомірних пристроїв, зазначені символами "А", "Р", "Кут" 

2  

Рис.2.2. Передня панель блоку електронної обробки 
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3  

 

Рис. 2.3. Загальний вигляд еліпсометра ЛЕФ-3М-1: 

1 – основа, 2 – предметний столик, 3 – плече поляризатора, 4–плече аналізатора, 5 

– електронний блок обробки (ЕБО), 6 – нуль-індикатор, 7- опори, що регулюються 

по висоті та дозволяють встановлювати прилад горизонтально за круглим рівнем 

6, 8 – вертикальна напрямна типу «ластівчин хвіст» для переміщення кронштейна 

9-предметного столика, 10 – ручка переміщення кронштейна, 11 – ручка фіксації 

кронштейна у встановленому положенні, 12 – екран для відображення кута 

повороту поляризатора, 13 – екран для відображення кута розвороту плечей 

поляризатора та аналізатора (2ϕ0), який дорівнює подвоєного значення кута 

падіння світлового пучка на зразок (ϕ0), 14 – екран для візуалізації зображення 

світлової плями, 15 – екран для відображення кута повороту аналізатора, 16 - 

лампа підсвічування шкали відлікового пристрою для вимірювання кута 

розвороту плечей, 17- маховик з ручкою. 
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Рис. 2.4 Реальне фото еліпсометра ЛЕФ-3М-1 

2.2 Принцип дії на робота приладу 

В основу принципу дії еліпсометра покладено «нульовий» оптичний метод, 

який передбачає в цьому випадку досягнення мінімальної інтенсивності пучка 

світла на виході аналізатора, шляхом почергових поворотів поляризатора та 

аналізатора. Кутове положення компенсатора при вимірах фіксується так, щоб 

його «швидка» вісь була під кутом +450 або під кутом –450 до площини падіння 

пучка світла на зразок. У кожному фіксованому робочому положенні 

компенсатора є дві незалежні комбінації кутових положень поляризатора та 

аналізатора, в яких може бути досягнута мінімальна інтенсивність пучка світла. 

Ще дві комбінації є при повороті на 1800 поляризатора та аналізатора. Загалом, 

для чотирьох положень компенсатора таких комбінацій 16. З них незалежні 

чотири, що обумовлює чотири вимірювальні зони (i = 1, 2, 3, 4). 

Номер вимірювальної зони визначається кутовим положенням 

компенсатора та аналізатора, тобто. значеннями С та А, відповідно. Для 
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визначення номера вимірювальної зони, до якої належать одержувані результати 

вимірювань, необхідно виконати аналіз цих результатів з допомогою рис. 2.5  

На малюнку представлені зображення лімба поляризатора 1, компенсатора 2 

та аналізатора 3 з обраним позитивним напрямом їх обертання, на яких позначені 

значення юстирувальних властивостей Ро, С, Ао, і навіть Ро+180°, С+45°, С–45°. 

Ао-90 °, Ао-180 °. Положення С = З +45 ° відповідає поворот «швидкої» осі 

компенсатора за годинниковою стрілкою на 45°, а положення = С-45° відповідає 

поворот «швидкої» осі компенсатора проти вартовий. стрілки на 45 °.  

Якщо компенсатор встановлений у положенні С=Со+45°, то при значеннях 

А, що відповідають першій та третій чверті зображення лімба вимір відносять до 

першої зони. При значеннях А, відповідних другої та четвертої чверті зображення 

лімба, вимір відносять до другої зони. Якщо компенсатор встановлений у 

положенні С=С–45°, то при значеннях А, що відповідають першій та третій чверті 

зображення лімба, вимір відносять до третьої зони. При значеннях А, відповідних 

другої та четвертої чверті зображення лімба, вимір відносять до четвертої зони. 

 

Рис. 2.5 Схематичне зображення лімбів: 1) - поляризатора; 2) - компенсатора; 3) – 

аналізатора 
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Робота приладу 

Еліпсометр працює в такий спосіб (див. рис. 2.1). Джерело випромінювання 

1 генерує світловий пучок, який модулюється по інтенсивності модулятором 5 і 

спрямовується на зразок під заданим кутом ε до поверхні, що відбиває зразка. 

Пройшовши оптичні елементи плеча поляризатора, пучок відбивається від зразка, 

а потім потрапляє в плече аналізатора. У плечі аналізатора пучок світла потрапляє 

на перемикач, який спрямовує його або на екран 15, або фотоприймач 18 (після 

попереднього гасіння на екрані для запобігання засвіченню фотоприймача 

світловим потоком великої інтенсивності).  

У фотоприймачі світловий потік перетворюється на електричний сигнал. 

Оскільки мінімальна інтенсивність світлового потоку дуже мала (Мінімальний 

корисний сигнал набагато менше власних шумів фотоприймального пристрою), 

для виділення такого сигналу застосовано модуляція (переривання) світлового 

потоку за допомогою механічного модулятора, що створює змінну складову у 

вихідному напрузі фотоприймального пристрою, яка збігається по фазі з опорною 

напругою.  

Опорна напруга виробляється датчиком опорного напруги, встановленому у 

вузлі модулятора Синфазність вихідного сигналу з опорною напругою є 

відмітною ознакою корисного сигналу, за яким він виділяється з шумів та 

перешкод з за допомогою синхронного детектування в ЕБО. 

Змінна складова вихідної напруги фотоприймача в електронному блоці 

детектується синхронним детектором 21. напруга синхронного детектора, 

пропорційна інтенсивності світлового потоку, надходить на нуль-індикатор 22, 

щонайменше відхилення якого оператор визначає положення налаштування 

поляризаційних елементів еліпсометра. Поляризаційна оптика еліпсометра надає 

пучку світла окремих відрізках певний стан поляризації. Спочатку, перша 

чвертьхвильова пластинка 6 усуває еліптичність поляризації пучка, яка 
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невеликою мірою має місце на виході трубки лазера і в результаті відбиття від 

поворотних дзеркал 2, 3, 4 у плечі поляризатор.  

Друга чвертьхвильова платівка 7 встановлена своїми осями під кутом 45° до 

площини поляризації вхідного пучка світла. Після проходження чвертьхвильової 

пластинки світловий пучок набуває кругову поляризацію. Цим самим 

забезпечується незмінність інтенсивності пучка світла для всіх робочих кутових 

положень поляризатор.  

Поляризатор 8 формує лінійну поляризацію пучка світла з азимутальними 

кутами в межах від 0 до 180 °. Коли площина поляризації падаючого на зразок 

пучка світла збігається з азимутами осей компенсатора 9, то його виході виходить 

лінійна поляризація. Якщо площина поляризації знаходиться під кутами ±45° до 

цих осей, то на виході компенсатора виходить кругова поляризація. В інших 

випадках компенсатор перетворює лінійну поляризацію падаючого на його пучка 

світла в еліптичну відповідно до азимуту поляризатор.  

При відображенні світла від поверхні зразка його стан поляризації у 

випадку змінюється. Якщо поляризатор встановлений у положення, що відповідає 

мінімальній інтенсивності пучка світла, то Відбитий від зразка пучок світла має 

лінійну поляризацію. Азимут цієї поляризації визначає кутове положення 

аналізатора 11, яке відповідає мінімальній інтенсивності пучка світла. При цьому 

площина максимального пропускання аналізатора перебуває під прямим кутом до 

площини лінійної поляризації відбитого від зразка пучка світла. Таким чином, 

перед зчитуванням значень Р та А сигнал на фотоприймальний пристрій 

практично дорівнює нулю.  

Встановлення таких станів у кожній вимірювальній зоні досягається за 

допомогою фотоприймального пристрою, електронного блоку та стрілкового 

нуль-індикатора. 

Отже, процес кожного виміру на приладі складається з двох етапів:  
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1) виведення світлової інформації на екран та візуальне гасіння світлового пучка; 

2) вимірювання ослабленого світлового сигналу за допомогою фотоприймального 

пристрої для точного визначення положень гасіння. 

2.3 Проведення вимірів на еліпсометрі  

Для будь-якої поверхні існує безліч значень азимутів поляризатора, 

аналізатора та компенсатора, при яких досягається гасіння світла на 

фотоприймачі еліпсометра. Тому правильне визначення поляризаційних кутів за 

отриманими значеннями азимутів зазначених оптичних елементів - завдання 

складне, що вимагає знання методики виконання вимірювань та її суворого 

дотримання. 

Підготовка до вимірювань виглядала наступним чином: я ознайомився з 

даними методичними вказівками для виконання вимірів на еліпсометрі. 

Ознайомився зі схемою приладу та усвідомив призначення органів керування 

елементами схеми. Перевірив положення ручок перемикачів світлового сигналу, 

які повинні знаходитися у вихідних положеннях, які забезпечують роботу 

еліпсометра зі штатним джерелом випромінювання та зі штатним фотоприймачем 

з візуальною індикацією світлового пучка на екрані  

- ручка перемикача джерела – у положенні «ІВ» (горизонтально); 

- ручка перемикача індикації – у положенні «+» (вертикально); 

- ручка перемикача приймача – у положенні «ПВ» (горизонтально). 

Підключив мережевий шнур електронного блоку еліпсометра до мережі та 

подав напругу. Увімкнув електронний блок натисканням кнопки "МЕРЕЖА". При 

цьому загорілась лампа підсвічування шкали індикатора інтенсивності пучка 

світла, на предметному столику з'явилось світлова пляма лазера. Розташував на 

предметному столику досліджуваний зразок так, щоб світлова пляма пучка світла 

потрапляла на вимірюваний майданчик. При необхідності повертав столик 

навколо своєї осі або зрушував мікрогвинтами у горизонтальній площині. 
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Встановив заданий кут падіння пучка на зразок шляхом обертання маховичка з 

ручкою у той чи інший бік. Кут розвороту плечей необхідно контролювати за 

показаннями кутомірного пристрою на екрані після увімкнення лампи 

підсвічування кнопкою «КУТ». Установку заданого кута завершив поворотом 

маховичка з ручкою за годинниковою стрілкою, щоб уникнути «зависання» 

плечей щодо підйомного механізму. Від'юстував остаточне положення яке 

відображає поверхню зразка і отримав влучення відбитого від зразка світлового 

пучка через центр діафрагми плеча аналізатора у перехресті екрану. Для цього 

змінив положення поверхні, що відбиває, зразка щодо горизонту, шляхом 

похитування верхнього майданчика предметного столику або шляхом опускання 

(підйому) кронштейна предметного столика. Якщо інтенсивність світлової плями 

на екрані виявиться недостатньою, збільшив її шляхом повороту одного з 

елементів еліпсометра на невеликий (10-20 °) кут 

Пошук мінімуму сигналу за допомогою фотоприймального пристрою 

Я переключив світловий пучок на ФЕУ поворотом ручки перемикача 

індикації у горизонтальне положення. Ручка перемикача індикації переводиться в 

горизонтальне положення тільки на час використання фотоприймального 

пристрою з нуль-індикатором, тобто за необхідності точного визначення кутових 

положень робочих елементів еліпсометра, що відповідають мінімальної 

інтенсивності пучка світла. Ця операція повинна проводитися після попереднього 

гасіння світлового пучка на екрані візуальним контролем. Невиконання цієї 

вимоги може призвести до невиправдано великого засвіченню фотокатода ФЕУ та 

надмірному струму ФЕУ, що негативно позначиться на працездатності пристрою 

загалом. 

Я включив автоматичне регулювання посилення фотоприймального 

пристрою натисканням кнопки «АРУ» на час, необхідний для збільшення сигналу 

до необхідного рівня або рівня приблизно 0,6 від максимального значення нуль-

індикатора. У другому випадку АРУ автоматично вимикається. Результат пошуку 
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мінімуму світлового сигналу вважається задовільним, якщо при досягненні 

граничного коефіцієнта посилення фотометричного пристрою сигнал на нуль-

індикаторі перевищує 10% максимального значення шкали. Великі сигнали на 

нуль-індикаторі вказують на недосконалість поверхні, що відбиває зразка. 

 При завершенні пошуку мінімуму світлового сигналу вимкнув живлення 

ФЕУ натисканням кнопки «СКИДАННЯ», а ручку перемикача індикації 

встановив у вертикальне положення "+". 

2.4 Процедура вимірювання  

Досліджуваний зразок поклав на предметний столик 2 (рис. 2.3). Обертаючи 

маховичок з ручкою 17(рис 2.3) за годинниковою стрілкою, встановив по екрану 

13 (рис. 2.3) заданий кут падіння світла ϕ01=60° та ϕ02=70°. Підсвічування екрана 

здійснюється при натисканні кнопки "Кут". Шляхом повороту юстирувальних 

гвинтів предметного столика (рис. 2.8) добився влучення відбитого світлового 

пучка в трубу аналізатора так, щоб відбитий від зразка світловий промінь 

потрапив у центр сітки дзеркальної діафрагми. Для контролю по екрану 14 з 

перехрестям в центр повернув ручку перемикача 1 в положення ПВ (див. рис.2.7). 

Встановив ручкою 6 (рис.2.6) компенсатор у положення С = С0 + 45 ° = 87 °  '. 

Контролював на екрані 7 (рис 2.6). Підсвічування вмикав за допомогою кнопки Р. 

Поворотом аналізатора ручкою 5 (рис. 2.7) та поляризатора ручкою 4 (рис 2.6) 

досяг мінімальної інтенсивності пучка світла (гасіння) на дзеркальній діафрагмі, 

контролюючи зменшення світлової плями по екрану 14 (див. рис.2.3). При цьому 

ручка перемикача індикації 2 знаходиться у вертикальному положенні "+" (рис. 

2.7). Поворотом ручки перемикача індикації з положення «+» положення «ПВ» 

переключав світловий пучок на фотоприймач та досяг гасіння сигналу по 

мінімуму відхилення стрілки нуль-індикатора, змінюючи положення 

поляризатора та аналізатора. Пошук мінімуму сигналу виробляв відповідно до 

вимог. Визначити по екранах 12 та 15 (рис. 2.3) першу пару значень Р1 та А1, 

відповідних гасіння випромінювання на виході еліпсометра та результати 

вимірювання заніс до таблиці. Підсвічування екранів 12 та 15 здійснюється при 
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натисканні відповідних кнопок «P» та «A». Провів скидання «АРУ» кнопкою 

«СКИДАННЯ» і переключив режим роботи приладу з фотоелектричного до 

візуального, тобто. З положення «ПВ» до положення «+». Ручкою 4 (рис. 2.6) 

повернув поляризатор на 90° у будь-який бік та зафіксував це становище. На 

екрані 15 (рис. 2.3) визначити значення А2, відповідне гасіння випромінювання, 

не використовуючи нуль-індикатор, тобто. візуально по екрану 14 (див. рис. 2.3). 

Визначив точні значення Р2 та А2 по нуль-індикатору, домагаючись гасіння 

сигналу на виході фотоприймача зміною положень поляризатора та аналізатора. 

Ручка перемикача індикації в положенні "ПВ". Результати виміру занести до 

таблиці.  

Розрахував значення поляризаційних кутів Δ і ψ та усереднив результати за 

двома (для кожного кутового положення компенсатора). Значення 

поляризаційних кутів Δ і ψ, можуть розходитися на 3-4°. Це характеризує не 

ідеальність оптичної системи еліпсометра, включаючи компенсатор та зразок.  

 

 

 

Рис.2.6 Плечі поляризатора. Фрагмент 
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Рис. 2.7 Плечі аналізатора. Фрагмент 

 

Рис. 2.8. Еліпсометр ЛЕФ-3М-1 (вид збоку): 1 - гвинти для юстування 

пристрою відліку кута падіння променя, 2 - гвинти, обумовлюючи хитання 

поверхні столика, 3 - мікрогвинти для взаємно-перпендикулярного переміщення 

столика, 4 - утримувач лазера (кріпиться до корпусу плеча поляризатора), 5 - 

фотоприймач, 6 - юстирувальний рівень для установки приладу горизонтально, 7 - 

стопорний гвинт для фіксації від'юстованого положення платівки λ/4, 11 - гвинти-

«заглушки» 
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2.5 Методика приготування масивних дзеркал (міді алюмінію) алмазним 

мікроточінням для потужних CO2 лазерів 

Основою дзеркал була керамічна підкладена із карбіду кремнію, яка 

готувалася спіканням та пресуванням. Для отримання плоскої робочої поверхні 

вона спочатку шліфувалась алмазним абразивом, потім очищалась в 

ультразвуковій ванні  

 Робоча поверхня дзеркал готувалася, частіше всього, методом гальванічного 

осадження, іноді, вакуумним осадженням.  

 Гальванічне осадження здійснювалося в спеціальних електролітичних 

ваннах. Перед поміщенням кераміки в електролітичну ванну поверхню 

очищували із застосуванням тліючого розряду, а потім високоенергетичними 

іонами молібдену ( матеріал електроду ), які вилучали залишки забрудненого 

шару.  

 Матеріал електроду товщиною 1,5-3,0 мкм наносився шляхом дії пучка 

низько енергетичних іонів молібдену на очищену поверхню кераміки. Далі на цей 

шар наносився робочий (Cu чи Al) такої ж товщини на який в подальшому 

наносилися робочий шар  (Cu чи Al) 

 Робочий шар наносився, частіше всього, методом гальванічного осадження, 

та вакуумного осадження потужним електронним пучком, при дії його на чистий 

матеріал (Cu-чистоти 99,999% та Al-чистоти 99,999%) 

 Гальванічне осадження здійснювалося в спеціальних ваннах, наповнених в 

сіркокислим електролітом який, зрозуміло, містив сіль металу, що наносився. 

Застосовувалися різноманітні режими осадження шляхом варіації густини струму, 

(постійного або імпульсного) переміщуванням електроліту при дії ультразвуку ( в 

різних режимах)  

 Окремі зразки після нанесення робочого шару відпалювалися при 

температурах 300 та 500 °C протягом 5 годин.  
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 Товщина робочих шарів дзеркал складали 250-300 мкм.  

 Фінішним етапом отримання робочої поверхні був застосований 

прецизійний метод алмазного мікро точіння з глибокого різання 5 мкм і подачею 

алмазного різця 10 мкм, а іноді, 5 мкм. 

 

Рис. 2.8 Фотографія зразків скла різного хімічного складу  
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1 Дослідження впливу шорсткості поверхні та порушення шару на оптичні 

властивості зразків міді алмазного мікроточіння 

Відбивна частина для сильної лазерної системи створюються як правило з 

міді, та не так часто з алюмінію, через її велику теплопровідність. Також, мідь, 

частково вважають модельною системою, яка схожа на 3d- перехідні метали, 

найближче до Ni за її електронними і оптичними характеристиками. В цьому 

розділі представлено наслідок роботи над впливом порушеного шару і шорсткості 

на оптичні ознаки металу. Можна відзначити, що у відмінності діелектричних 

дзеркал коефіцієнт дзеркального відбивання (КДБ) R у міді хоч і в ІЧ діапазоні 

спектра менша у 5% від одиниці, а видимий діапазон буде відповідати 0,6-0,9%  

[18, 19]. Через це значно важливим у даний час є питання утворення будови при 

поверхневого шару і стану даної площини тяжкої міді з планом постачання 

найбільш дозволеного КДВ для зазначеного спектрального діапазону і 

однорідності на площині дзеркала. Треба забезпечити способи контролювання 

якості відбитих елементів, які б відповідали великій чутливості до зазначених 

чинників, які мають вплив від величин технологічного ходу. За невеликих витрат 

у відбиваючих частинах чутливість сьогоденних способів знаходження КДВ, як 

найпростішого тепер замало. Через це, науковці приділяють час методам, які 

важчі в проведені, але відзначаються сильнішою інформативністю. Для початку 

до них відносяться способи еліпсометрії, такі як багатокутова і 

спектроеліпсометрія. 

На даний час в теорії базою впливу різних змін форми відбитої площини і 

структури при поверхневого шару на еліпсометричні виміри  і перебувають на 

періоді досліджування, еліпсометричні способи показують велику чутливість до 

даних чинників, через це повинні являти собою фундамент знаходження 

контролю вимірів і також являти собою знаходження прийнятних технологічних 

ходів розроблення відбитих площин. 
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В багатьох написаних роботах знаходяться дослідницькі свідчення, що 

вказують на велику залежність ЕП від вигляду відбитої поверхні [18-23]. На цей 

день найкраще опановано еліпсометричними способами оптичні величини 

монокристалічного кремнію [24, 25], і також вже поруватого кремнію [26-31], що 

є головним продуктом електронної індустрії, як і міді [18,19,22,23]. Хіба ще не 

розроблені характеристики для вироблення дзеркал з міді, які будуть мати 

прийнятні використані параметри та ще близько не вияснено відношення 

параметрів будови поверхневого шару і оптичні ознаки у мікрогеометрії. 

Найкращу поверхню і першокласні металеві дзеркала виробляють за принципом 

алмазного мікроточіння [32, 33]. Далі будуть показані результати вимірів 

оптичних ознак мідних дзеркал, розроблені даним способом, що дають змогу 

утвердити відношення з параметрами, що показують верхній шар і 

мікрогеометрію.  

Фундаментом для дзеркал являлась керамічна підкладина, зроблена 

технологією співання і пресування карбід кремнію. Робоча площина кераміки 

опрацьовувалась принципом шліфування алмазним абразивом і чисткою в 

ультразвуковій ванні, далі в атмосфері тліючого сорту та на закінчення пуском 

іонну. Робоча область міді завтовшки 0,25-0,3 мм укривали способом вакуумного 

або гальванічного осадження. Осадження у вакуумні відбувалось способом 

нагрівання зразку пучком високоенергетичних електронів (зразок № 2), 

гальванічне осадження відбувалося в професійних ваннах із сірчанокислим 

електролітом, що мав в собі сіль металу яку наносили. Використовувалися усякі 

варіанти осадження способом змінювання катодного струму, сталого і 

імпульсного, змішування електроліта в ультразвукових ваннах (зразок №1,2). По 

закінченню накладання шару міді утворювалась відбиваюча площина способом 

алмазного мікроточіння. Встановлено задовільний режим, коли глибина різання 

10 мкм/об (зразок №3) та глибина різання 5 мкм (зразок №2) 
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3.2 Обробка експериментальних даних вимірювань  та ∆ за допомогою 

лазерного еліпсометра ЛЕФ-3М 

Робота виконувалась за методом багатокутних еліпсометричних 

вимірювань. Цей підхід характеризує велику точність вимірів і вибір кращого 

кута для подібних спостережень. Практично прилад дає можливість 

видозмінювати кут падіння світла на поверхню досліджуваного зразка в діапазоні 

від 45° до 90°.  

Безпосередньо  вимірювальні величини в еліпсометрії являються азимути 

положення поляризатора (Р) і аналізатора (А) при глобальному гасінні сигналу U 

на ФЕУ.  

 Для початку експериментальних вимірювань я взяв оптичне скло к8 

(рис.3.1). Виміряв зсув фаз ∆ і азимут відновленої поляризації  при різних кутах 

. В районі головного кута  (коли ∆=90°) інтервал ∆ складає 1°, або навіть 30'. 

За межами цього інтервалу ∆=2°, далі ∆=3° і при малих значеннях  ∆=5°. 

Компенсатор був встановлений в положення С=С+45°=87°. Розрахував значення 

поляризаційних кутів  та ∆ за формулами (1.2) і вписав їх до таблиці 3.1. 

Побудував графіки залежності () та ∆() (рис. 3.2 і 3.3).  
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Рис.3.1 Оптичне скло К8 

а) б)  

Рис.3.3. а - графік залежності ∆() для скла к8, б - графік залежності () 

для скла к8  

 

Рис. 3.4. Графік залежності ∆() для методів іонної імплантації та алмазного 

мікроточіння. 

3.3 Кутові залежності еліпсометричних параметрів міді та їх інтерпретації  

За допомогою характеристик відбитої площини, глибини шару предмета 

експерименту та приповерхневого шару можна визначити залежність кутів ЕП. 
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Найпростіші моделі відбитої системи можна представити аналітичними 

пропорціями, що описані з рівнянні еліпсометрії (3.1). 

~r p / 
~r s = tg  e 

i
 .         

Зрівнюючи дослідницькі залежність кутів ЕП для дійсної системи, які 

мають підходящі залежності кутів, обраховані для досконалої системи, тому в 

деяких можливостях робиться висновок, що до складу дійсної системи. Часом, з 

літератури [12], деяке інформування про властивості дійсної системи дають 

величини залежності кутів ЕП () та (), також еліптичність tg0
 і головний 

кут  , що можна знайти з мінімуму кривої () дослідницькі відношення () та 

tg(), які були знайдені із замірів методои Бітті параметрів  і , які мають усякі 

кути падіння , в проміжку 40-84° з ходом =2-5
о 

коли довжина хвилі дорівнює 

630 нм. Щоб контролювати незмінність відбивної системи для знаходження ЕП 

відбувалась близько центру, і на периферії об’єкту. Величини залежностей () та 

tg() зображено на рис..3.4-3.6. з яких знайдено головний кут і еліптичність.  

а) б)   

Рис.3.4. Залежності cos Δ та еліптичність tg ѱ від кута падіння φ для зразку 

№1,  а - в центрі зразку, б – на периферії.  
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а) б)  

Рис.3.5. Залежності cos Δ та еліптичність tg ѱ від кута падіння φ для зразку 

№2,  а - в центрі зразку, б – на периферії.  

а) б)  

Рис.3.6. Залежності cos Δ та еліптичність tg ѱ від кута падіння φ для зразку 

№3,  а - в центрі зразку, б – на периферії.  

а) б)  
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в)  г)   

д)   

Рис.3.7. Залежності кутових парметрів для зразку №1 в центрі і на 

периферії, а – показник поглинання, б – діелектрична проникність, в – показник 

заломлення, г – коефіцієнт поглинання, д – оптична провідність 
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а) б)  

в)   г)  

д)  

Рис.3.8. Залежності кутових парметрів для зразку №2 в центрі і на 

периферії, а – показник поглинання, б – діелектрична проникність, в – показник 

заломлення, г – коефіцієнт поглинання, д – оптична провідність  
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а) б)  

в)   г)  

д)  

Рис.3.9. Залежності кутових парметрів для зразку №3 в центрі і на 

периферії, а – показник поглинання, б – діелектрична проникність, в – показник 

заломлення, г – коефіцієнт поглинання, д – оптична провідність 
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При опрацюванні всіх даних, які були знайдені для різних зразків 

встановлено, що для =630 нм головний кут змінюється в діапазоні = 76°-81°. 

Головний кут   під час відбиття від периферійних клаптиків виробу вища, ніж 

від центру зразку. З дослідів попередників можна підкреслити факт, для 

прикладу, променева стійкість і інші експлуатаційні властивості дзеркал 

характеризуються їхньою великою якістю по всій площині зразка. З’ясовано, що 

середнє рознесення величин   та 0 по площині дзеркал приблизно дорівнює 9 - 

13` для величини    та 6 - 14` для 0. Можна відмітити, що менше рознесення 

відбувається у зразків, які були одержані з-за допомогою електронно-променевого 

способу і при змішуванні електроліта завдяки ультразвуку. Відпалення дзеркал 

відповідає удосконаленню якості оптичних площин.  

Можна відмітити, що якість відбивної площини можуть відповідати 

взаємозв’язки оптичних сталих n і , теж обчислено КДВ R від кута падіння . n i 

можуть відповідати сталим напівскінченному середовищу і кут падіння не 

відповідає. Ціль для всіх експериментальних дзеркал на прикладі знайдених 

величин величин  та  які мають відмінні кути падіння  , обраховано значення 

n i , також і R. Графіки наведено на рис.3.7-3.9. Можна бачити, для зразків 

оптичні характеристики практично не залежать відкута падіння , при винятку 

великих значень , але в свою ж чергу у зразка №3 залежності n, та R від кута 

падіння  мають велику відмінність. При аналізі знайдених результатів з’ясовано 

відношення від якістю поверхні (сюди входить як шорсткість, так і товщина шару 

окисла і також порушеного шару) до відношення оптичних характеристик від кута 

падіння . Сильніші переміни таких величин збігаються з меншими значеннями 

головного кута Ф, який в свою чергу відповідає поганішій якості площини зразка 

(зразок №3). 

 Знайдені показники допускають такі висновки відносно структури 

приповерхного шару і який стан має сама площина мідних зразків, які були 

здобути способом алмазного мікроточіння, і прив’язати властивість цього процесу 
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вироблення дзеркал із станом цієї поверхні та з параметром цього шару. У моєму 

варіанті дзеркала характеризувалися не однаковою товщиною окисного шару, як і 

структурою площини зразка, і шорсткістю, а це означає, що і неоднаковими 

оптичними характеристиками шарів, що містяться під природним окислом. 

Перелічені характеристики відповідають умовам вироблення дзеркал з міді. 

Беручи до уваги шорсткість застосовано основне рівняння еліпсометрії для 

одношарової моделі (3.2),  

tge
i

=(~r 01p+
~r 12pe

-i2
)(1+~r 01s 

~r 12se
-i2

) / (1+~r 01p
~r 12pe

-i2
) (~r 01s+

~r 12se
-i2

),       

яке було видозмінено Кіргофом і заключається в тому, що шорстка площина 

зразку моделюється комплектом плоских площин, які міняють нахил випадковим 

чином із середньоквадратичним відхиленням  [34]. Насамперед для ідеально 

гладкої площини в одношаровій моделі можна обрахувати теоретичні криві, що 

окреслюють зв'язок між еліптичністю  tg 0 і головним кутом Ф при неоднакових 

товщинах d, записаних вимірах оптичних параметрах підкладинки (Сu) і 

параметру заломлення n0 шару окисла. Підсумок обчислення несильно залежить 

від параметру заломлення шару окисла n0 = 2.6, коли товщина шару окисла не 

більше 10 нм, що приблизно відповідає літературним даним [35]. Також, є 

можливість обрахувати залежність tg0= f(Ф) для поверхні, що має не однаковий 

параметр шорсткості коли нема шару окисла [34]. У наслідку з’ясовано, що 

присутня комплект технічних факторів, такі як режими відпалення, що введуть до 

переміні товщини шару окисла, при сталій величині шорсткості в той же час 

решта способів призводять водночас до зміни шорсткості і також товщини шару 

окисла площини. Відпалення дзеркал допомагає мати досконалішу структуру 

приповерхневого шару, що близька до будови глибинних шарів. В той же час, при 

високій температурі, стає більшою товщина шару окисла і має можливість 

осягнути чималих величин.  
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Рис.3.10. Графік еліптичністі  tg 0 і голового кута Ф при неоднакових 

товщинах d і параметру заломлення n0 шару окисла. 

Найідеальнішу структурою володіють дзеркала, що описуюються 

параметром  наближеним до нулю і які мають невелику товщину шару окисла d= 

2.6-3.6 нм (зразок №3).  

 Є міркування, що при зміні технології є можливість і в зміні структури, 

значить можуть змінюватись оптичні характеристики міді на всю глибину 

осадженого шару, це відбувається в гальванічному осадженні, також в малому 

приповерхневому шарі, це вже в способі точіння. З виконаних експериментів 

виходить, що шари міді, які були осаджені розчином електроліта містять набагато 

серйозні відхилення структури, значить і інші зміст оптичних характеристик, 

наприклад знижений показник заломлення представленого шару. Процес 

відпалення прибирає ці недоліки, але приводить до збільшення товщини окисної 

плівки. Найліпшу якість отримують дзеркала, у яких значення головного кута Ф 

максимальне, а еліптичність tg0 мінімальна. 

 



42 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті проведених досліджень виявлено такі прояви приповерхневих 

порушень: 

- Величини головного кута та еліптичності відбитого світла змінюються від 

зразка до зразка на величину, велику похибки вимірів. 

-  Ефективні оптичні постійні дзеркала залежать від кута падіння світла на 

зразок. 

У процесі виконання роботи було знайдено оптимальні умови 

еліпсометричного контролю якості поверхні, що відбиває. 

Зокрема, встановлено: 

- Величини еліпсометричних параметрів більш чутливі до якості поверхні, 

що відбиває, ніж коефіцієнт дзеркального відображення 

- Методи еліпсометрії мають велику чутливість до самої поверхні, тому що 

глибина скін-шару, для прикладу, у видимому діапазоні спектра відповідає пару 

десяткам нм. Такі методи дають змогу порахувати характеристики для 

приповерхневих шарів металу, для глибинних, для прикладу показник поглинання 

 та заломлення n.  

Величини, що характеризують стан поляризації відбитого світла, чутливі до 

технологічних факторів, що супроводжують процес алмазного точення 

алюмінієвих дзеркал (до способу нанесення шару, опіку, факторів 

електролітичного осадження, умов точення). 

Метод алмазного точіння зразків приводить дзеркала до найбільш якісної 

поверхні, коли товщина шару окисла і шорсткість менша. Чим менша шорсткість і 

менша товщина шару тим більш зразок якісний і тим теплопровідність його 

більша, оскільки не буде діелектриків. Чим сильніша залежність від кута падіння, 

тим сильніше впливає поверхневий шар і шорсткість. Найбільш досконала 
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поверхня в центрі зразку, тому що зразок найменше нагрівався коли починалось 

точіння. 

Визначено, стан поверхні і будова приповерхневого шару сильно діє на 

оптичні властивості експериментальних металевих систем. В свою чергу, окисна 

плівка, що наявна за нормальних умов на поверхні металів і заважає дальшому їх 

окисненню, що потім спричиняє значні зміни оптичних характеристик. 
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