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 .1 . 

 

УВОД 
 

Елипсометрията е експериментален метод, който характеризира измервания образец 

чрез определяне на изменението на поляризацията на светлината при взаимодействие с него. 

Макар че терминът „елипсометрия“ за пръв път е употребен от Александър Ротен в 1945 г. 

[1], първото де-факто елипсометрично измерване е проведено от Пол Друде още през 1887 г. 

[2]. Въпреки тази вековна история методът продължава да се развива и усъвършенства и 

интересът към него не стихва [3, 4].  

Методът намира широко приложение в различи области на науката и техниката – 

физика [5-7], микроелектроника [8], материалознание и нанотехнологии [9, 10], биология [11, 

12], медицина [13] и др. Причината за това е, че той е безразрушителен, високо чувствителен, 

не изисква вакуум и специална предварителна подготовка на образеца (за разлика от други 

техники за анализ на повърхността) и позволява in situ измервания. Към това трябва да 

добавим по-голямата му информативност в сравнение с експериментални техники, базирани 

само на интензитет и че е абсолютен (саморефериращ се) метод.  

Тласък за развитието на елипсометрията дава прогреса в електрониката и 

компютърната техника. Благодарение на тях се усъвършенства елипсометричната апаратура 

(бързодействие, точност, спектрален диапазон, информативност и т.н.) и се появяват нови 

измерителни схеми, невъзможни за реализация без бързодействаща аналого-цифрова техника 

и компютърна автоматизация. Увеличаването на бързодействието прави елипсометрията не 

само метод за анализ, но и за прецизен контрол на процеси в реално време [14-17]. 

Наред с разширяване на възможностите на елипсометричната апаратура, важен аспект 

е интерпретацията на суровите елипсометрични данни. Елипсометрията не е директен метод. 

Интересуващите ни физически величини се получават от експерименталните данни чрез 

решаване на обратната елипсометрична задача – определяне на някои параметри на 

моделната системата (апроксимираща реалната система), ако е известен оптичния отклик на 

реалната система. С изключение на малък брой случаи за сравнително прости (но важни от 

практическа гледна точка) моделни системи, за които съществува аналитично решение, 

обратната задача трябва да се решава числено. В тази връзка намиране на нови аналитични 

решения, свеждане на елипсометричната обратна задача от обща минимизационна до далеч 

по простата полиномиална или оптимизиране на съществуващи числени методи, отчитащи 

спецификата на елипсометричния метод е много важно за разширяване на възможностите и 

приложенията на елипсометрията. 

 В тази дисертация са представени оригинални резултати и изследвания в областта на 

елипсометрията, получени от или с участието на автора в периода 1994-2013 г., които са в 

следните три направления:  

(i) Построяване и усъвършенстване на елипсометрична апаратура.  

(ii) Нови решения и подходи, свързани с обратната елипсометрична задача  

(iii) Приложения на елипсометрията (с използване на резултатите от (i) и (ii)) за 

изследване на различни системи и процеси. 

Глава 1 е уводна и засяга накратко принципите на елипсометрията. С (i) са свързани 

Глава 2 „Елипсометрична апаратура“ и Глава 3 „Елипсометрични стандарти“.  Резултатите, 

свързани с обратната елипсометрична задача са представени в Глава 4 „Обратна 

елипсометрична задача. Полиномиални решения.“ и Глава 5 „Обратна елипсометрична 

задача. Фурие подход.“. Глава 6 „Приложения на елипсометрията. Твърдотелни структури.“ 

и Глава 7 „Приложения на елипсометрията. Течна повърхност.“ представят резултатите от 

някои елипсометрични приложения. 

Всички експериментални елипсометрични изследвания са правени в България на 

експериментални установки, създадени от автора, с изключение на представените в т. 7.2 

[P10] (проведени на елипсометрична установка в UQTR, Канада). 



 

 

 .2 . 

 ЕЛИПСОМЕТРИЯ 

1.1 Елипсометричен метод 
Елипсометрията принадлежи към общ клас от експериментални техники, които се 

базират на „пробен лъч“ (електромагнитна, звукова вълна, електрони, йони, неутрони и др. 

частици), за който се измерва изменението на някои параметри след взаимодействие с 

изследвания обект - Фигура 1-1 (а). Очевидно цялата достъпна информация за обекта в такъв 

експеримент е в измереното изменение и колкото повече са проследяваните параметри, 

толкова по-информативна е съответната експериментална техника. Максимална 

информативност имаме при използване на пълния набор от параметри, описващи 

състоянието на пробния лъч на входа (приготвяне) и на изхода (измерване). Типичен пример 

за такъв тип експерименти са оптичните измервания на отражение, пропускане или 

разсейване - Фигура 1-1 (b). В тези експерименти за описание на пробния лъч не се използва 

„пълният описател“, а само един параметър – интензитетът и се следи неговото изменение 

при взаимодействие. Резултатът е частична информация. В случая еднократното измерване 

при фиксирани външни условия дава само едно число  – отношението на измерения към 

„приготвения“ интензитет (коефициента на отражение, пропускане или разсейване). 
 

 

Фигура 1-1: Схематично 

представяне на експеримент 

от типа изменение след 

взаимодействие (а). 

Експерименти, базирани на 

измерване на промяната на 

интензитета на пробното 

лъчение при взаимодействие с 

изследвания обект (b). 

 

Ако взаимодействието със системата е линейно (каквото ще предполагаме през 

цялото време), то е достатъчно да разглеждаме отклика на системата само за плоски 

монохроматични вълни - по-сложни полета се представят като Фурие разложение по тях. 

Въпреки че честотата е параметър, то за линейни системи тя не се променя при 

взаимодействието и следователно не носи информация за обекта. За скаларни полета 

(например звук в изотропна среда) информативни остават само амплитудата и фазата. За 

векторни полета обаче, каквото е електромагнитното, за пълно описание на плоска 

монохроматична вълна трябва да добавим и допълнителни параметри, описващи 

поведението на съответния вектор (най-подходящ е интензитетът на електричното поле 

),( 0 trE


) във фиксирана точка на пространството 0r


– т.е. поляризацията. Ако това поведение 

е неизменно за време много по-голямо от периода, то говорим за пълна (чиста) поляризация, 

в противен случай - за частична. Повечето практически интересни системи са 

недеполяризиращи – т.е. при взаимодействие с тях на напълно поляризирана вълна 

поляризацията в общия случай се променя, но остава напълно поляризирана. 

Както казахме, целта на елипсометрията е измерване на  изменението на  

поляризационното състояние след взаимодействие с изследваната система [13]. Схематично 

такова измерване е показано на Фигура 1-2. 

 

Фигура 1-2: Схематично представяне на елипсометрично 

измерване: L – източник на светлина, PSG – генератор на 

състоянието на поляризация, S – изследвана система, PSD – 

детектор на състоянието на поляризация; D – детектор на 

лъчението. 
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Показана е конфигурация на отражение, каквото е доминиращото използване на 

елипсометрията, макар че има много приложения и на трансмисионна елипсометрия [18-20] 

(или, както понякога се нарича – поляриметрия) и на елипсометрия на разсейване [21, 22].   

1.2 Формализми за описание на поляризационното състояние 
Всички формализми за такова описание се базират, разбира се на уравненията на 

Максуел. Добре известен резултат е, че за хомогенна среда плоската монохроматична 

(векторна) вълна е решение на тези уравнения, като  тя е напречна  - Ek


  и Hk


 , където 

k


е вълновия вектор, а E


 и H


 - интензитетите съответно на електричното и магнитното 

поле. Във фиксирана точка на пространството електричният вектор описва в общия случай 

елипса в плоскост, нормална на вълновия вектор [13]. Директен начин за описание на 

поляризацията е използването на параметрите на елипсата на поляризация - азимут  , 

ексцентрицитет abe /  (или ъгъла на ексцентрицитет tgе  , който със знака си включва и 

посоката на въртене), амплитуда 2/122 )( baA   и абсолютната фаза  . Горното описание, 

макар и пълно, не е удобно математически за проследяване на  взаимодействие на 

поляризирана светлина с оптични системи заради разнородните параметри. 

1.2.1 Вектори на Джонс 
Формализмът на Джонс [23] е мощен и компактен математически апарат за описание 

на напълно поляризирана светлина и за промяната на поляризацията на светлината при 

различни взаимодействия. Следните елементарни стъпки  

 

 

(1.1) 

показват въвеждането на двумерния комплексен вектор на Джонс  
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 (1.2) 

На всяка плоска монохроматична вълна може да се съпостави еднозначно вектор на 

Джонс и обратно – от вектора на Джонс тя може да се възстанови. Следователно векторът на 

Джонс съдържа пълната информация при напълно поляризирана светлина и двете му 

комплексни компоненти (четири независими параметъра) са свързани с амплитудата А, 

абсолютната фаза δ, азимута θ и ексцентрицитета ε на елипсата на поляризация. 

От математическа гледна точка векторите на Джонс са просто вектори в двумерното 

комплексно пространство. Можем да въведем стандартни понятия като линейна зависимост, 

базис,  нормиран вектор ( 1# JJ ), ортогоналност на два вектора на Джонс, определяно от 

условието 01221   JJJJ , и т.н. Ортогоналните вектори на Джонс отговарят на 

„ортогонални“ поляризации. В случай на линейна поляризация например това е очевидно, но 

ортогоналност може да се въведе за произволна елиптична поляризация. 

Ортонормираните двойки вектори на Джонс са удобни за базис. Стандартно 

използвани базисни вектори са представящите. ортогонални линейни поляризации. Понякога 

е удобно да се сменят базисните вектори с други – например за описание на ефекта на 

Фарадей на въртене на поляризацията в магнитно поле по-удобни за базисни вектори са лява 

и дясна кръгова поляризации. Преобразуване на векторите на Джонс при смяна на базиса е 

стандартното за двумерни комплексни вектори унитарно преобразуване. Разбира се, не само 

ортогонални, но и произволни линейно независими двумерни комплексни вектори могат да 

бъдат използвани за базис. 



ГЛАВА ПЪРВА 

 

 .4 . 

1.2.2 Поляризационно отношение 
Векторът на Джонс е пълен описател на напълно поляризирана вълна. В случаите, при 

които информацията за абсолютната фаза и амплитудата на елиптичното колебание на 

електричния вектор не е от първостепенно значение, може да се използва ново 

математическо описание – поляризационно отношение   [13]. Вместо отделните 

компоненти на вектора на Джонс се използва тяхното отношение  

 xy EE /  (1.3) 

Това е комплексна величината и в нея се съдържа информация само за ексцентрицитета и 

наклона на елипсата на поляризация, но не и за нейната големина и фаза. Т.е. 

поляризационното отношение   е само частичен описател на поляризираната светлина, но 

именно на него е базирана конвенционалната елипсометрия. Това описание има 

предимството, че ако взаимодействието на входа и изхода на изследваната система може да 

се опише по този начин, това прави измерването саморефериращо се, т.е. независещо от 

интензитета на светлината. 

Тъй като поляризационното отношение   е комплексно число, то очевидно между 

точките от комплексната плоскост и различните поляризации има взаимно еднозначно 

съответствие. Такова съответствие има между точките в комплексната плоскост и сферата на 

Поанкаре [13] и често те се използват за прегледно геометрично представяне на 

поляризацията и нейната еволюция.   

1.2.3 Други формализми 
Горните формализми са приложими само за напълно поляризирана светлина. Това 

описание е достатъчно в случай на преминаване на светлината през поляризационни 

компоненти и взаимодействието й с недеполяризираща среда и е стандартно за 

конвенционалната елипсометрия.  

При необходимост от включване и на деполяризация един от възможните подходи е 

осредняване по време, базирано на моментните вектори на Джонс – т.н. матрица на 

кохерентност.По разпространено е използването на векторите на Стокс S


, които са 

еднозначно свързани с компонентите на матрицата на кохерентност. Компонентите на 

вектора на Стокс могат да бъдат определени пряко от експеримента, което определя 

доминиращото им използване когато е необходимо отчитане и на деполяризация. [13] 

1.3 Формализми за описание на взаимодействие с оптични системи 
Формализмите, описващи взаимодействието на поляризирана светлина с различни 

системи се  различават помежду си според формализма, приет за описание на 

поляризационното състояние. Ако за такова описание се използват векторите на Джонс, то 

съответния формализъм на Джонс се ограничава до описание на недеполяризиращи системи. 

Формализмът на Мюлер се базира на векторите на Стокс и е свободен от това ограничение. 

1.3.1 Матрици на Джонс 
Както казахме по-горе, смятаме взаимодействието за линейно. Това е достатъчно, за 

да се изведе общият функционален вид на връзката между векторите на Джонс преди inJ


 и 

след взаимодействието ioutJ


. Линейността на системата налага и линейна връзка между 

векторите на Джонс. Най-общият вид на такова взаимодействие е: 

 
0

ˆ JJTJ inout


 . (1.4) 

За среда, която не излъчва сама трябва да е изпълнено 00 J


 и (1.4) приема вида 

 
inout JTJ

ˆ  (1.5) 
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Взаимодействието на падащата вълна с оптичната система се описва просто с линейно 

(комплексно) матрично преобразование на вектора на Джонс. Съответната комплексна 

матрица T̂  се нарича матрица на Джонс и тя носи цялата информация за изследваната 

система. Определянето на нейните компоненти е принципно възможно експериментално. За 

целта трябва да може да се приготви поляризация с известен вектор на Джонс inJ


, и да се 

мери на изхода след взаимодействието ioutJ


 и това да се повтори за различен брой входни 

вектори, достатъчни за определянето на всички елементи на T̂  матрицата.  

На пръв поглед изглежда, че матрицата на Джонс съдържа 8 независими параметъра, 

свързани със системата, но лесно може да се види, че в повечето интересни случаи те са само 

четири или по-малко. Наистина, ако изберем за базис собствените вектори на  T̂ , то тя е 

диагонална в този базис с диагонални елементи – собствените стойности. Поляризациите, 

отговарящи на тези собствени вектори на Джонс се наричат собствени поляризации. Ако се 

абстрахираме от произволния им комплексен множител (т.е. интензитета и общата фаза), то 

очевидно имаме две поляризации, които се запазват при взаимодействие със системата. В 

повечето случаи те лесно се определят от съображения за симетрия. Например за отражение 

от произволна многослойна структура, изотропна в плоскостта на слоевете, запазващи се 

поляризации са съответно s (или ТЕ - електричният вектор е напречно на равнината на 

падане) и p (или ТМ – електричният вектор е в равнината на падане). Очевидно тогава 

диагоналните елементи на имат смисъл на комплексни коефициенти на отражение за p и s 

поляризация 

 insoutssinpoutpp EEREER ,,,,

~
/

~
,

~
/

~
 . (1.6) 

и по-нататък ще ги наричаме „обобщени Френелови коефициенти на отражение“, за да ги 

отличаваме от простия случай на двуфазна система, за която ще употребяваме термина 

„коефициенти на Френел“ и ще ги обозначаваме с rp и rs.  Аналогично стоят нещата и при 

преминаване, където диагоналните елементи са обобщените Френелови коефициенти на 

пропускане Tp и Ts в общия случай и tp, ts – за двуфазна система.  

При този избор на представяне, всъщност два избора – а) на координатната система в 

реалното пространство - x


 в равнината на падане, y


 нормално на нея и kz


||  и b) на 

базисните вектори в комплексното двумерно пространство на векторите на Джонс) – p и s 

линейни поляризации, матриците на Джонс за отражение и пропускане са 
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В общия случай, когато собствените поляризации на системата не съвпадат с p и s, 

диагоналните елементи на (1.7) се заменят с обобщените Френелови коефициенти за двете 

съответни фундаментални поляризации. Разглеждането за тях е аналогично, като резултатите 

са същите, само че представени в друг базис.  

При въртене на координатната система на ъгъл  (или физическата система на -) 

матриците на Джонс се трансформират чрез матрицата на въртене, а смяната на базиса в 

комплексното пространство е свързано със съответното унитарно преобразуване.  

Очевидно последователни взаимодействия с поредица от оптични системи и/или 

елементи, описващи се с матрици на Джонс NTTT ˆ,ˆ,ˆ 21  , може да бъде описано чрез една 

единствена матрица, която е тяхно произведение в съответния ред 

 11
ˆˆˆˆ TTTT NNкомб  . (1.8) 

Векторите на Стокс преди и след взаимодействие също са свързани линейно, като 

матрицата на преобразуване е 4x4 реална матрица – матрица на Мюлер. Формализмът на 

Мюлер е подходящ за описание на деполяризиращи системи. 
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1.3.2 Елипсометрично отношение и елипсометрични ъгли 

Както видяхме в т. 1.2.2, поляризационното отношение  е алтернативно на вектора на 

Джонс, но редуцирано описание на поляризацията. Губи се информация за общата фаза  и 

интензитета I. Общата фаза всъщност е свързана с произволното начално отчитане на 

времето и не носи полезна информация. Що се отнася до интензитета, неговото 

„игнориране“  е даже предимство, понеже прави методът саморефериращ се. Това означава, 

че няма нужда например от познаване на апаратната функция нито на източника на светлина, 

нито на приемника или на (изотропни) загуби по пътя. Намаляването на интензитета 

например означава намаляване на отношението сигнал/щум, но не внася теоретично никаква 

систематична грешка. Разбира се, интензитетът трябва да е константен по време на 

измерването. Това е една от причините елипсометрията да има много по-добра прагова 

чувствителност и точност от оптичните методи базирани на измерване на интензитет. Може 

да се покаже, че    

където in  и in са съответните поляризационни отношения преди и след взаимодействието. 

Комплексното число 2211 /TT се нарича елипсометрично отношение и е равно на 

отношението на собствените стойности на матрицата на Джонс. Неговото определяне е 

предмет на конвенционалната елипсометрия. По исторически причини в елипсометрията 

тази величина се представя като 

  ietg  (1.10) 

където  и  са така наречените елипсометрични ъгли и  

 
s

pi

rr
R

R
etg r 


, s

pi

tt
T

T
etg t 
  (1.11) 

за отражение и пропускане на произволни (изотропни в равнини, нормални на равнината на 

падане) системи. Изразите (1.11) свързват експериментално определяемите елипсометрични 

ъгли  и  с обобщените коефициенти на Френел, които могат да бъдат пресметнати за 

известна оптична структура (т. нар. права задача на елипсометрията) и затова се наричат 

основни уравнение на елипсометрията на отражение и преминаване.  

1.4 Права елипсометрична задача. Отражение и пропускане 
Намирането на оптичния отклик на система с известни параметри (правата 

елипсометрична задача) е важна задача със самостоятелни интересни приложения. Тя е 

неизбежна стъпка при решаването на по-интересната за елипсометрията обратна 

елипсометрична задача. Както бе показано по-горе, решаването на правата задача се свежда 

до намиране на обобщените Френелови коефициенти за двете собствени поляризации на 

системата. За най-интересните за практиката случаи това са p и s линейни поляризации.  

За най-простия случай на плоска граница между изотропни среди решението на 

правата задача е добре известен резултат [24-26], който следва от уравненията на Максуел и 

граничните условия на разделителната плоскост между двете фази  и се дава от Френеловите 

коефициенти за p и s поляризация. От практическа гледна точка интерес представлява 

случаят на отражение и пречупване на поляризирана светлина от еднородна подложка, върху 

която има плоскопаралелен еднороден слой. Решението на правата задача в този случай също 

е добре известен резултат [13, 24]. 

Обобщение на правата задача за горните системи е многослойна изотропна в 

плоскостта на слоевете структура. Съществуват няколко подхода за решаване на тази задача, 

чиито резултати, разбира се, са еквивалентни, но в различни ситуации на решаване на 

обратната задача изборът на формализма на решаване на правата задача е много важен.  

Един мощен подход е този с матриците на разсейване (използван не само в оптиката) или Ŝ -

матричния подход [13]. Пълното поле във всяка z равнина (z  слоевете) може да се 

  /inout   (1.9) 
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представи като суперпозиция от E
+
(z) и Е

-
(z) - комплексните амплитуди на плоските вълни, 

разпространяващи се в права и обратна посока. Следователно полето в z плоскостта може да 

се опише с двумерен комплексен вектор
TzEzEzE )](),([)( 


. От линейността на средата и 

уравненията на Максуел следва, че връзката между два такива вектора в плоскостите z  и z 
има вида 

 )(),'(ˆ)( zEzzSzE 


 (1.12) 

където Ŝ  матрицата характеризира структура между успоредните равнини z  и z  . 

Матриците зависят от поляризацията и за пълно описание на системата е нужно 

пресмятането им за двете фундаментални поляризации. Очевидно последователните 

взаимодействия се описват с произведения от съответните матрици. Лесно се показва [13], че 

за преминаване през i-тия изотропен слой с фазовата дебелина i  и за границата (i-1)/i 

съответните матрици са 
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Ŝ  матрицата за многослойната структура е произведение от съответните матрици 

(1.13)  

   mamjjja ILLILILIS ˆˆ...ˆˆ...ˆˆˆˆˆ
)1(2121010   (1.14) 

Определянето на елементите на Ŝ матрицата решава правата задача: 

  1121 / SSR  ;      11/1 ST   (1.15) 

За някои задачи матричните елементи съдържат излишна информация (например, 

когато се интересуваме само от отражение) и при числени процедури пресмятането на цялата 

матрица не е целесъобразно. В тези случаи по добри са рекурентните съотношения, които 

позволяват поотделно пресмятане за отражение и преминаване. От този тип са рекурентните 

формули на Скендона-Балерини [27].  

Горните подходи за многослойна структура дават възможност за числено решаване на 

правата задача и в случай на произволен профил (в направление, перпендикулярно на 

повърхността на образеца) на показателя на пречупване. Профилът на показателя на 

пречупване (в общия случай комплексен) се апроксимира стъпаловидно чрез формално 

разбиване на нехомогенната област на слоеве. За получената многослойна структура се 

решава правата задача.  

1.5 Обратна елипсометрична задача 
Обратната елипсометрична задача е свързана с решаване на системата  

 LiXAi

th

iii ...1),,()(exp    (1.16) 

където exp
i  и th

i са съответно експериментално измерения за системата и теоретичния 

елипсометричен параметър за модела на реалната система;  - съвкупността от външните 

условия на измерването (ъгъл на падане, дължина на вълната и т. н.); A иX – съвкупността 

съответно на известните и търсените оптични параметри на системата (например при слоиста 

структура това са показателите на пречупване и дебелините на слоевете); L - броят на 

измерванията при различни външни условия. В конвенционалната елипсометрия при 

единично елипсометрично измерване (т.е. фиксирани външни условия на измерването) се 

получават две независими величини (елипсометричните ъгли  и ). Това означава, че могат 

да се определят максимум два параметъра на изследваната система, при условие че всички 

останали са известни. Определянето на повече неизвестни параметри изисква измервания 

при различни условия – многократни измервания при различни ъгли на падане, дължина на 

вълната, външна среда и др. 
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  Аналитични решения. Аналитични решения на обратната елипсометрична задача 

има само за някои прости (но важни за практиката) моделни системи. Най-простия случай  е 

двуфазна система  с неизвестен (комплексен) показател на пречупване (N1) на едната. Това 

решение е често използвано за определяне на показателя на пречупване на материали. 

Аналитично решение има и за еднослойна (трифазна) система с неизвестна дебелина на слоя 

[13]. Обобщение на този случай е разгледаният в [28, 29] случай на многослойна система с 

неизвестна дебелина на произволен слой от системата, който също се свежда до полином от 

втора степен. Известни са още две полиномиални решения от степен 4 или по-малка, които 

могат да се причислят към класа на аналитичните решения, тъй като за техните корени има 

известни експлицитни формули. Едното е за симетрична еднослойна система с неизвестни 

дебелина и реален показател на пречупване, разположена между две идентични прозрачни 

фази [30], а второто - еднослойна система с неизвестен (комплексен) показател на 

пречупване на подложката [P13]. 

Полиномиални решения. Случаите, в които обратната елипсометрична задача може 

да се сведе до полиномиална задача, макар и с по-висока от четвърта степен (т.е. те не са 

аналитични), са много важни. Въпреки че също изискват числено решение, те имат 

значителни предимства пред стандартните минимизационни процедури, например дават 

всички математически решения и не се нуждаят от предварително задаване на стойности на 

неизвестните параметри. На резултатите, свързани с намиране на нови полиномиални 

решения [P5,P6,P13,P17,P21] е посветена глава 4.   

Числено решаване. В случаите, когато няма известно аналитично или полиномиално 

решение се налага числено решаване на обратната елипсометрична задача, като 

универсалният подход е свеждане на задачата до минимизационна. За целта се използва най-

често целева функция от вида  
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където L е броят експериментални точки, m – броят на моделните параметри,  

),.....,( 21 maaaa 


 са параметрите, по които се извършва минимизацията, xi са стойностите на 

външните параметри (напр.ъгъл на падане,дължина на вълната и т.н.), аth, th  и exp, exp  - 

съответно измерените и теоретично „предсказани“ от модела стойности на 

елипсометричните ъгли.  и  са оценки на съответните грешки. Целта на 

минимизационната процедура е намиране на вектора a


, минимизиращ целевата функция - 

)(min aS
a


 . Минимизационният подход е приложим за голям клас задачи от различни области 

на науката, техниката, статистиката и т.н. и за това много от математическите пакети 

включват минимизационни процедури  с различни алгоритми [32, 33]. В елипсометрията 

широко разпространен е метода на McCrackin [34], но се прилагат и други алгоритми като 

симулирано отгряване [35], базирани на невронни мрежи [36], генетични алгоритми [37] и 

др.  

Фурие подход. Свързаните с елипсометрията величини – поляризационно отношение  

и елипсометрично отношение  са комплексни функции на параметрите на разглежданата 

задача (например дебелина на слой). Това позволява прилагането на много от мощните 

резултати на комплексния анализ за алтернативен подход към правата и обратна 

елипсометрична задача. Резултатите [P15,P3] от такъв алтернативен нетрадиционен подход 

са представени в глава 5.  

1.6 Апаратура  
В конвенционалната елипсометрия елипсометричните ъгли  и се определят от 

(1.9) чрез поляризационните отношения преди ( in ) и след взаимодействие с изследваната 

система ( out ). Начинът на тяхното определяне води до различни типове елипсометрична 
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апаратура. Съществува голямо разнообразие от елипсометрична апаратура, свързани с 

невъзможността да бъдат едновременно удовлетворени всички конкретни изисквания - за 

бързодействие, спектрален диапазон, точност и т.н. Тук ще се спрем накратко само на най-

разпространените понастоящем два типа, чието разглеждане ще е полезно за по-нататъшното 

изложение  

Исторически първият използван елипсометър е нулевия тип [13] с две основни 

конфигурации: поляризатор – компенсатор – образец – анализатор (PCSA) и  поляризатор – 

образец – компенсатор – анализатор (PSCA). Принципът на действие не е сложен – напр. при 

PCSA входната поляризация се подбира такава, че след взаимодействие с образеца S тя да е 

линейна, което лесно се детектира с линейния поляризатор A чрез минимизация на 

интензитета след него. Може да се покаже че извън тривиалните ситуации на входна p или s 

поляризации, това винаги е възможно за четири (две за фиксиран азимут на компенсатора) 

нетривиални случая (зони). Компенсаторът C е с фиксиран азимут (обикновено /4), докато 

минимумът се търси с изменение на азимутиите на поляризатора P и анализатора А. 

Двойката азимути в минимума е еднозначно (линейно) свързана с двата елипсометрични 

ъгъла  и . Четири или двузонни измервания позволяват получаване на осреднявани 

стойности на  и , като при това се елиминират някои грешки, свързани с 

несъвършенството на оптичните елементи [13]. Друго предимство на нулевите елипсометри 

е, че тъй като се търси просто минимум на интензитета, линейността на детектора и 

свързаната с него електроника не е от голямо значение. Резултатите се получават директно 

от азимутите на елементите и точността на измерването зависи само от точността на 

определянето им. Пример за използване на тези предимства за прецизно измерване е 

разгледан в т. 7.2 [P10]. 

Недостатък на нулевото измерване е, че отнема много време (от порядъка на минути) 

и не е удобно за проследяване на кинетика или провеждане на експерименти с голям брой 

измервания. Автоматизацията не ускорява съществено измерителния процес. Четвърт-

вълновата пластинка е задължителен елемент, което го прави неподходящ за спектрални 

измервания или изисква ахроматичен компенсатор. Тези недостатъци се преодоляват при 

фотометричните елипсометри. Разбира се,  те си имат собствени недостатъци, разгледани по-

долу. Затова най-добрият вариант е съсъществуването им в една установка и лесното 

превключване между режимите на работа. Такъв вариант е разгледан в т. 2.2 [P14, C5]. 
При фотометричните елипсометри обикновено PSG генерира фиксирана известна 

поляризация. Определянето на поляризацията след взаимодействие със системата от PSD се 

базира на анализ на времевата зависимост на  интензитета на лъчението. За целта самият 

поляризационен детектор съдържа елемент, който модулира поляризационно лъчението. 

Това може да се осъществи чрез въртящ се поляризационен елемент (поляризатор, 

анализатор, компенсатор), Фарадеев модулатор, фотоеластичен (фазов) модулатор или по 

друг начин [38]. Най-често се прилага Фурие анализ на интензитета на изходния сигнал. От 

Фурие коефициентите  на сигнала се определя поляризацията след взаимодействието и при 

известна входна поляризация – елипсометричните ъгли  и . За повишаване на точността 

стремежът тук е да се снемат максимален брой точки (хиляди) в един период, като в същото 

време обработката им протича в реално време. Това означава задължително използване на 

аналогово-цифрова електроника, компютърна обработка със съответните специфични 

бързодействащи алгоритми [39-42][P7,P14]. Работите [P7,P14,C5], свързани с построяване и 

усъвършенстване на елипсометрична  апаратура и вътрешната обработка на данните са 

разгледани в глава 2.  
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 ЕЛИПСОМЕТРИЧНА АПАРАТУРА 
2.1  Увод 

Резултатите, представени в тази глава са продължение на работата, свързана с 

подобряване на елипсометричната апаратура и методите за първична обработка на сигнала - 

предишно разработената елипсометрична апаратура
1
 от типа PCSrotA [29, 39, 40] и 

свързаната с нея обработка на сигнала [42] и корекция на нелинейността на детектора [41], 

която намира изцяло или частично приложение и в комерсиални елипсометри с въртящи се 

оптични елементи [38, 43-47].  

Новите резултати, представени тук, са свързани с теорията на работа, обработката на 

сигнала и практическата реализация на друг тип елипсометър - с въртящ се/фиксиран 

анализатор (тип PCSrotAA), базиран на нулев тип елипсометър [P7,P14,C5]. Това на практика 

са два типа елипсометри - фотометричен тип PCSrotAA) и нулев PCSA тип, обединени в една 

установка
2
, позволяваща бързо превключване на режима на работа и съчетаващи по този 

начин предимствата на нулев и фотометричен тип. 

2.2 Елипсометър тип PCSrotAA с въртящ се/фиксиран анализатор, базиран на PCSA нулев 
тип 

Съществува голямо разнообразие от елипсометрични конфигурации, които се 

различават по конструкция и обработка на суровия сигнал и съответно имат различни 

предимства или недостатъци, сравнени помежду си [48]. Измежду тях най-стария нулев тип 

[13] и елипсометрите с въртящ се оптичен елемент [38, 49-51] са най-често използвани (и 

комерсиално предлагани). И двата типа имат своите предимства и недостатъци. Нулевият 

тип поради естеството на първичното измерване е нечувствителен към нелинейности или  

дрейф в електронната част [41, 52] и много от неидеалностите в оптичните компоненти могат 

да бъдат компенсирани чрез дву- или четири зонни измервания [13]. Фотометричния тип 

предлага по-добра възможност за автоматизация и разширяване на спектралния диапазон, 

по-голямо бързодействие и др. В тази точка е представено преобразуването на нулев тип 

(PCSA) елипсометър в елипсометър с въртящ се/фиксиран анализатор (PCSrotAA) тип, без да 

се жертва възможността за работа в нулев режим. 

PSD детекторите, базирани на въртящ се анализатор могат да бъдат два типа – без 

(rotA) и с фиксиран анализатор (rotA-A) [48]. Теоретично и двата типа PSD имат еднакви 

измервателни възможности [48]. От практическа гледна точка обаче PSD от  rotA-A тип 

предлага някои важни предимства: 

 При rotA-A PSD светлината, попадаща на детектора има постоянна поляризация, 

елиминирайки грешките от поляризационната чувствителност на детектора [48] и 

нуждата от съответни корекции [41, 48, 51, 53]. 

 Конструкцията на конвенционалния нулев тип елипсометър е много подходяща за 

допълване с модул с въртящ се анализатор (по-нататък RAU – Rotating Analyzer Unit), 

правейки възможно използването й във фотометричен режим.  

Сигналът от rotA/A PSD съдържа нулева, втора и четвърта хармонична, докато rotA 

PSD сигнала – само нулева и втора. Както е показано в тази глава, този „излишък“ на 

информация може да се използва. Първо, определя се в реално време фазовото отместване на 

въртящия се анализатор спрямо равнината на падане. Второ, при неговото пресмятане, а 

също и при определянето на елипсометричните ъгли се избягва използването на нулевия 

хармоник. При това значително се намалява всеки дълговременен дрейф (DC електронен, 

температурен, 1/f шума [54] и т.н.).  

                                                 

1
 В лабораторията по Елипсометрия, кат. ФТТ и МЕ, Физически ф-т., СУ „Св. Климент Охридски“ 

2
 Работещи понастоящем две установки - в лабораторията по Елипсометрия, кат. ФТТ и МЕ, Физически 

ф-т и в кат. Инженерна химия, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“  
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2.2.1 Експериментална установка  
На Фигура 2-1 е показан схематично конструираният комбиниран нулев/с въртящ се 

анализатор тип елипсометър. Установката е базиранa на нулев тип елипсометър към чието 

анализиращо рамо е добавена възможност за присъединяване на модул с въртящ се 

анализатор (RAU). Този модул осигурява константна скорост на въртене (11 Hz) на куха ос, 

на която е закрепен държателят на анализатора. На същата ос е закрепен оптико-електронен 

ъглов преобразувател, който генерира импулси, свързани с еквидистантно разположени 

азимути по окръжността (1024/4096 импулса/оборот). Тези импулси синхронизират работата 

на аналогоцифровия преобразувател (A/DC на Фигура 2-1). Обикновено във фотометричните 

елипсометри с цифрово преобразуване на сигнала е необходим още един импулс на всеки 

оборот, който се използва за свързване на текущия азимут на поляризатора с равнината на 

падане. При предложената тук обработка на сигнала необходимостта от него отпада.  

Превключването на режимите на работа се осъществява с поставяне или махане на 

анализатора Ar от неговия държател. В режим PCSrotAA изходния сигнал се усилва от 

предусилвател и след това през S/H (Sample/Hold – електронен тракт за отчитане и запомняне 

на сигнала) се преобразува в цифров код от аналого-цифров преобразувател ADC (12/16 

бита) синхронно с азимуталните синхронизиращи импулси от RAU. Оцифрените данни се 

прехвърлят непрекъснато към управляващия компютър (с директно прехвърляне в паметта 

DMA в единия вариант или чрез USB интерфейс [55-57] - в подобрения вариант) за 

последващ Фурие анализ в реално време [42].  

Използването на диференциална компресия ( компресия) на данните преди 

прехвърлянето силно намалява изискването към пропускателната способност на канала и 

съответно позволява увеличаване на бързодействието на измерването. Разработеният от нас 

алгоритъм за директна Фурие трансформация без предварителна декомпресия на данните  

[P7] съществено ускорява обработката и е разгледан по-подробно в т. 2.5. Получените Фурие 

коефициенти на сигнала по-нататък се използват за самокалибровка на фазовото отместване 

и накрая – за намиране на елипсометричните ъгли, като това става в реално време за всеки 

един оборот на анализатора. 

 

Фигура 2-1: Нулев елипсометър с прикачен към него модул RAU [P14]. Превключването между PCSrotAA и 

PCSA режим става чрез вмъкване или махане на анализатора Ar от държателя му.  
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2.2.2 Обработка на изходния сигнал в PCSrotAA режим   
Елипсометричното отношение за образеца S от Фигура 2-1 е    

PSDPSGi  /)exp()tan(   (2.1) 

 Поляризационното отношение PSG  може да се пресметне, знаейки характеристиките и 

азимутите на оптичните елемент в PSG рамото или алтернативно, да бъде директно измерено 

със същия PSD без образец при насрещно преминаване. Втория подход е за предпочитане, 

тъй като при него не се налага никакво предположение за идеалност на оптичните елементи 

или техните азимути. Единствената необходима азимутална калибровка е тази на 

фиксирания анализатор А (и отчитане само на неговата матрица на Джонс), тъй като PSG  

може да се измери предварително, а азимуталното отместване на въртящия се анализатор Ar 

се определя от Фурие компонентите на самия сигнал.  

 Интензитетът на изходния сигнал Jout след въртящия се и фиксиран анализатор Ar/A 

може да бъде лесно пресметнат с помощта на формализма на Джонс 

 ]4sin4cos2sin2cos1.[ 44220 )()()()( rrrrOUT AsAcAsAc  JJ  (2.2) 

където азимутът Ar на въртящия се поляризатор се измерва спрямо А (т.е. Ar = 0 в равнината 

А = 0). След известни преобразувания за 
A

PSD
 
се получава  

 24

2

/41 ccA

PSD 
, 

22 /)Re( csA

PSD   (2.3) 

В горните изрази се срещат само отношенията на Фурие коефициентите и няма нужда от 

тяхната нормализация. След преминаване към p-s координатна система от тях се изразяват  

елипсометричните ъгли  чрез c4/c2 и s2/c2. 

В нулев елипсометър с RAU приставка може да се избира произволна  (подходяща) 

входна поляризация PSG . Свободният избор на PSG  е още едно значително предимство на 

предлаганата конфигурация, тъй като поляризацията на отразената от образеца светлина 

винаги може да бъде нагласена до кръгова, при което PSD има максимална чувствителност 

[38]. Програмното осигуряване може  да изобразява в реално време елипсите на поляризация, 

отговарящи на PSG  и PSD . Това позволява лесно предварително нагласяне на оптималното

PSG  за всяка изследвана система.   

2.2.3 Определяне на фазовото отместване на въртящия се анализатор спрямо равнината 
на падане в реално време  
Както е показано в [P14] и в дисертацията, Фурие коефициентите на изходния сигнал 

не са независими. Между тях има две връзки ( 42 2ss   и 42 1 cc   ) които дават възможност 

за определяне на фазовото отместване на въртящия се анализатор спрямо равнината на 

падане Ar0. Той се определя от корените на полином от четвърта степен, чиито коефициенти 

зависят само от ненормираните Фурие коефициенти, без участие на нулевия хармоник. 

Разгледан е метод за бързо и еднозначно определяне на съответния корен. 

Предложената процедура е достатъчно бърза за да осигури работа в реално време. 

Това позволява елипсометричните ъгли (заедно с азимута Ar0) да бъдат определяни за всеки 

период, без да има „мъртви“ интервали или изтървани периоди, като при това се използват 

непрекъснато всички извадки от оцифрената поредица на сигнала. 

2.2.4 Дискусия  
Опитът от използването на описаната експериментална апаратура показва, че 

възможността за бързо превключване между нулев и фотометричен режим на работа е 

голямо предимство, особено при измерване тънки слоеве, образувани на интерфейс 
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течност/газ или течност/течност. Четиризонният нулев метод дава по-добра прецизност, при 

условие че интензитетът на отразената светлина е достатъчен и няма (или има много бавен) 

процес на изменение на повърхността. Фотометричният rotAA метод има потенциално по-

добра разделителна способност [58] и е по-бърз от нулевия, но прецизността му е по-ниска. 

Комбинираното използване на двата метода на елипсометрично измерване позволява 

едновременното използването на предимствата им. Например в [P18, P19, C7]
1
, където е 

изследвано образуването на Ag2S слой върху сребърна повърхност в присъствието на малки 

концентрации серовъглерод, нулевият метод е използван за прецизно определяне на 

елипсометричните ъгли на подложката преди излагането и в газова атмосфера. След това 

(без да се мести образецът) фотометричният режим се използва за проследяване на 

кинетиката на растеж на слоя. Първото измерване дава прецизна референтна точка, спрямо 

която се отчитат малките изменения на елипсометричните ъгли, позволявайки по-точно 

решаване на обратната елипсометрична задача. 

Фотометричния метод е за предпочитане пред нулевия и при много ниски 

интензитети на отразената светлина. Тъй като нулевият метод използва информация за 

интензитета само около минимума,  докато фотометричния използва хиляди (доминиращата 

част от тях – далеч от минимум), то той по принцип е по-добър при ниски интензитети 

2.3 Разширяване на спектралния диапазон на елипсометричната апаратура. 
Базовата конфигурация, описана  по-горе, е с лазерен източник на светлина с 

фиксирана дължина на вълната (He–Ne: 632.8 nm), като превключването между двата режима 

на работа – нулев и фотометричен е максимално улеснено. Тази конфигурация бе допълнена 

с възможност за работа в спектрален режим, като се запазят всички предишни възможности 

и в допълнение - работата с лазерен източник при една дължина на вълната [C5]. От двете 

възможни конфигурации – монохроматорът да се постави преди поляризационните елементи 

или точно пред детектора, бе избрана първата. Това има някои съществени предимства. 

Светлината, падаща върху образеца е монохроматична и с много по-малък интензитет, 

отколкото осветление, съдържащо целия спектър. Това предпазва образеца и оптичните 

елементи от нагряване и евентуална фотолуминесценция на пробата. Хроматичните 

аберации, свързани с допълнителните оптични елементи за манипулация на лъча също се 

отстраняват по-лесно. Тъй като двете рамена на елипсометъра са подвижни, то е трудно да се 

закрепи монохроматорът директно за някое от тях. Затова за връзката с него е използвано 

оптично влакно с подходяща допълнителна оптика за осигуряване на минимални загуби.  

2.4 Елипсометрия на течна повърхност 
Много интересни за химията, биологията, фармацията, хранителната индустрия и др. 

изследвания са свързани с формирането на тънки слоеве на границата течност/газ или 

течност/течност. Елипсометрия е много подходящ в случая и затова много използван метод в 

тези области. Примери за такива приложения са [P8-P11] и са разгледани по-подробно в 

глава 7. Тук ще се спрем само на спецификата на апаратурната част. 

Елипсометрията на течна повърхност е свързана с ред специфични проблеми. 

Елипсометричните измервания  в такива условия са доста по-трудни от измервания върху 

твърди образци поради кривината на мениска, повърхнинните вибрационни вълни и 

необходимостта от продължително (часове наред) измерване на кинетиката. Наред с 

трудностите, свързани с вибрациите на тези интерфейси, друг проблем е много малкият 

интензитет на отразената светлина (особено в случаите течност/течност, заради обикновено 

малкия контраст в показателите на пречупване). 

 

                                                 

1 По-подробно някои резултати от тези изследвания са представени тук в гл. 6. 
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Фигура 2-2: Многоъглови елипсометрични 

измервания на течна повърхност на соево масло. 

Експерименталните данни (● и ▪) са сравнени с 

теоретичните криви за системата въздух/течност, 

показана на вкладката долу вдясно с параметри, 

определени от решаването на обратната 

елипсометрична задача. Числата до 

експерименталните точки показват разликите 

между експериментално измерените и теоретични 

стойности. 

Една от елипсометричните установки бе предназначена предимно за изследване на 

адсорбция върху течна повърхност или интерфейс течност/течност. Примери за тестови 

измервания в такива условия са показани на Фигура 2-2 и Фигура 2-3.  Експериментални 

резултати от многоъглови елипсометрични измервания на течна повърхност на соево масло 

са показани на Фигура 2-2. Експерименталните точки (● и ▪) са сравнени с теоретичните 

криви за системата въздух/течност, показана на вкладката долу вдясно с параметрите 

(Noil=(1.4624±0.0006)+i(0.0014±0.0008)), определени от решаването на обратната 

елипсометрична задача. Числата до експерименталните точки показват разликите между 

експериментално измерените и теоретични 

стойности и говорят за много добро съгласие с 

модела и стойностите на определените 

параметри. 

На Фигура 2-3 са показани резултатите 

от обработката на елипсометрични 

експериментални данни от кинетика на 

разтичане на маслен слой върху водна 

повърхност, което демонстрира възможностите 

на елипсометрията за измерване на дебелини в 

нанометровия диапазон. При тази обработка 

показателят на пречупване се смята за известен 

(определен от многоъгловите измервания - 

Фигура 2-2) и неизвестния параметър за 

системата среда/слой/подложка (в-х/масло/вода) 

е дебелината на слоя.  

2.5 Фурие трансформация на делта компресирани данни 
2.5.1  Увод 

Така наречената Делта компресия е добре известен, прост и ефективен метод за 

компресия на „гладки“ цифрови поредици. Такава поредица от цифрови данни възниква 

естествено при оцифряване на физически сигнали в много научни, медицински, 

индустриални и др. приложения. Много от тях използват дискретно Фурие преобразуване 

(DFT) като неизменна част от обработката на данните. Един частен, но важен за темата 

случай е например обработката на първичния сигнал във фотометричната елипсометрия [P7, 

P14]. Тук е разгледан въпросът за дискретното Фурие преобразуване на компресираните 

данни без да се налага предварителната им декомпресия. Предложеният подход позволява 

увеличаване на пропускателната способност на преноса на суровите данни, бързодействието 

на обработката и намаляване на необходимата памет. В елипсометрията тези предимства 

позволяват увеличаване на бързодействието на апаратурата и съответно разширяват 

възможностите и за работа в реално време,  следене и обратна връзка на бързи процеси. 

 

Фигура 2-3: Кинетика на разтичане на соево 

масло върху водна повърхност. 
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Една от тенденциите при непрекъснатото усъвършенстване на съвременната 

експериментална апаратура (в частност елипсометричната) е увеличаването на 

бързодействието (брой извадки в секунда) и точността (брой битове на извадка). Това води 

до непрекъснатото увеличаване на необходимата памет и бързодействие за обработка на 

суровите данни. Ефективната обработка на такива данни изисква бързи алгоритми за 

компресия и декомпресия [59, 60]. В повечето случаи синхронизацията и оцифряването на 

данните се осигурява от независимо устройство и получените първични данни се прехвърлят 

(чрез специфичен или стандартен интерфейс като USB например) към главен компютър за 

по-нататъшна обработка. За да може ефективно да се използва честотната лента, данните 

обикновено се компресират, предават и след това декомпресират в оригиналния си вид. Тук 

отново важен въпрос е бързодействието на съответните алгоритми. 

Представеният тук алгоритъм е предназначен за бърза обработка на сурови 

елипсометрични  данни в елипсометри с въртящи се оптични елементи [P7, P14]. Първата 

стъпка при получаване на елипсометричните ъгли е Фурие анализ на първичния сигнал 

[P14]. Предложеният подход позволява Делта компресия на тези сурови данни (което 

редуцира силно обема им, без загуба на информация), предаването им до главния компютър 

и след това обработката им там без да се налага декомпресия. 

Този подход не е ограничен само до горното му приложение в елипсометрията. 

Дискретното Фурие преобразуване е важна първа стъпка в анализа на данни като цифрово 

филтриране, пресмятане на конволюция и т. н. в много приложения като Фурие 

спектроскопия, фотоакустика, анализ на изображения, компютърни томографии, 

филтриране, спектрален анализ на звук, вибрации, радарни и сеизмични данни и други.  

2.5.2 Делта компресия 
Делта компресията се базира на представяне на данните от дадена цифрова поредица с 

разликата между две съседни стойности, вместо със самите стойности [61]. В най-простото 

приложение на метода оригиналната последователност от данни ,...],[ 10 yyY 


 
се представя 

чрез последователните разлики ,...],[ 1201 yyyyY 


.  

2.5.3 Операторно представяне на Делта компресия 
Тук e въведеno операторно представяне на Делта компресията, което улеснява 

следващите изводи. Горната процедура може да се формализира чрез представяне на 

последователността от данни като вектор с размерност броя на данните,  дефинирайки 

събиране на вектори и умножението им със скалар по обичайния начин. При това -

компресията на поредица може да се разглежда като оператор 


, действащ върху N мерни 

вектори. Очевидно, 


 е линеен оператор и ако  въведем “оператор на отместване“ S


, който 

действа в същото N мерно пространство  

 ],,....,,[],...,,,[)( 01211210 yyyyyyyyY NNN  SS


 (2.4) 

то с помощта на S


, операторът Δ


 се представя като 

 ESΔ


 ,  












n

j

jnjn

j

n

0

)1( SΔ


 (2.5) 

2.5.4 Дискретна Фурие трансформация на  Делта компресирани данни 

Задачата на DFT е да се намерят коефициентите jа  във Фурие разложението на 

данните NY


[62] 
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Нека отбележим с kN ,F


 оператора, който извършва DFT за намиране на коефициента 
ка на k-

тия хармоник за вектор от данни с дължина N [62]: 

 1...0,
1

)(
1

0

/2

,  




 Nkey
N

Yа
N

j

Nkji

jNkNк




F  (2.7) 

Тогава може да се покаже [P7], че DFT коефициентите на NY


се определят от DFT 

коефициентите на n-пъти Делта компресирани данни просто чрез умножение: 

 )()1()( ,

/2

, N

n

kN

nNki

NkN YeY


ΔFF
 

 (2.8) 

или 

 DFTk (original data) = nNkie  )1( /2  DFTk (n-th order delta-compressed data). (2.9) 

От практическа гледна точка е много важно, че съотношение (2.8) не специфицира 

конкретен алгоритъм за DFT. Всяка съществуващ DFT алгоритъм (в частност Бързо Фурие 

преобразование FFT) може да бъде използван в съчетание с предложения тук метод. 

2.5.5 Използване на  Делта компресирани стойности на базисните функции 
За ускоряване на алгоритмите, необходимите sin и cos стойности се изчисляват 

предварително и се пазят в таблица в паметта (т. нар. Look-up table). С подходящо 

(тривиално) прескалиране всички те могат да са представени целочислено (което 

допълнително ускорява алгоритмите, които сега почти изцяло могат да използват 

целочислена аритметика). Точността, с която се пресмятат и се запазват те, зависи от 

точността на данните NY


(например, ако те са снети с 16-битова точност, то и тези 

предварително пресметнати стойности трябва да имат поне такава точност). Избягването на 

излишна точност тук е много важно не само във връзка с разхода на памет, но и още един 

път е свързано с бързодействието. Интересното е, че така получените поредици в Look-up 

таблиците са изключително подходящи за Делта компресия поради гладкостта на изходните 

криви -  Фигура 2-4. 
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Горният пример дава представа така също и за компресията, която може да се 

постигне при входните данни NY


, като степента на компресия зависи от спектралния 

диапазон и отношението сигнал/шум. И така изключително изгодно е да се използва 

компресия и на предварително пресметнатите стойности на базисните функции заедно с 

компресирани входни данни. В [P7] е представена теорията и алгоритъма за прилагане на 

този комбиниран подход. 

Фигура 2-4:  Стойности на )/2cos( Nk  в зависимост от  k (k=0÷N-1; N=1024). a) Некомпресирани 

данни (16 бита/точка). b) Същите данни след Делта компресия (9 бита/точка). c) След още една Делта 

компресия (~3 бита/точка). 
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 ЕЛИПСОМЕТРИЧНИ СТАНДАРТИ 

3.1  Увод 
Повторимостта при измерване на елипсометричните ъгли ψ и  е висока – обикновено 

от порядъка на 0.01 , като при прецизните елипсометрични апаратури може да достига 

0.001. Систематичните грешки (дължащи се на несъвършенствата на оптичните елементи, 

неперфектна юстировка, механични изменения и др.) могат да бъдат на порядък по-големи. 

Поради това не е лесно да се оцени прецизността или да се сравни тя с други инструменти с 

необходимата точност. Както при всяка прецизна апаратура така и тук има нужда от 

подходящи стандарти. Един прост подход за оценка на прецизността на елипсометричната 

апаратура е използването на добре дефинирани материали като стандарт за калибриране и 

сравнението на експериментално получените и теоретичните стойности, получени за 

двуфазен модел, например стъкло с добре обработена повърхност и известен показател на 

пречупване. Друг подход е да се подготвят по-сложни системи (напр. Si-SiO2 с 

предварително определена дебелина на окиса) и да се разчита отново на моделни стойности 

за сравнение [63]. Често се използват и едни и същи образци, измерени с различни апаратури  

[64, 65], като сравнение между тях, без обаче това да дава възможност за надеждна корекция. 

Предлагат се и комерсиални образци, които са предварително измерени за някои ъгли на 

падане с висококачествена елипсометрична апаратура [66]. 

Горните подходи обаче предлагат сравнителни данни за елипсометричните ъгли за 

конкретни ъгли на падане, които трябва да бъдат възпроизведени с аналогична на 

елипсометричните ъгли точност. Но ъгъла на падане е външен и независим параметър. Добре 

известно е, че в повечето случаи елипсометричните ъгли ψ и  (особено ψ) силно зависят от 

ъгъла на падане и съответно грешки в него рефлектират върху стойностите на измерените 

елипсометрични ъгли [13, 67, 68]. Грешките в ъгъла на падане могат силно да нараснат ако се 

налага образеца да бъде отделен от измерителната система с прозорци (заради вакуум или 

течна среда) [13, 69]. По тези причини, даже ако сертификационните данни са верни и 

апаратурата е с идеални PSG и PSD, то съвпадение ще има само при условие, че ъгълът на 

падане също е без грешки.  

В тази глава се разгледани предложените и анализирани в [P5,P16,C3] оптични 

структури, подходящи за елипсометрични стандартни – двуфазни, трифазни [P16] и 

многослойни периодични структури [P5,C3]. За последните въз основа на теоретично 

пресметнатите оптимални параметри и анализ на толерансите е реализирана многослойна 

структура (1D фотонен кристал, чиято повърхност е идеален отражател – Omnidiractional 

Reflector (ODR)) и експерименталният оптичен отклик е сравнен с теоретичния.  

3.2 Характеризиране на елипсометричните стандарти 
Необходимото условие за независимост на  

елипсометричния ъгъл ψ от ъгъла на падане φ е   

d d /   0 (3.1) 

което да бъде изпълнено в достатъчно голям ъглов 

диапазон. Нека отбележим с φm решението на (2.1), а с ψm 

– съответната стойност на елипсометричния ъгъл ψ. За 

оценка на полезността на такава точка от гледна точка на 

елипсометричен стандарт е полезно да въведем 

величината 

m
m

m 


)(max 


 (3.2) 

 
Фигура 3-1: Параметрите, използвани за 

характеризиране на елипсометричен 

стандарт. Данните са за системата Si-SiO2 

с дебелина на окисния слой 906 nm. 
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която дава интервала от ъгли m  в който изменението на елипсометричния ъгъл е не по-

голямо от зададена величина (напр. 0.01). Тези параметри са илюстрирани на Фигура 2-1, 

където те са показани за системата Si-SiO2 с дебелина на окисния слой 905 nm.  

3.3 Двуфазни системи като елипсометрични стандарти 
Най-простият тип структури, които могат да бъдат разгледани като потенциални 

кандидати за елипсометрични стандарти, са чисти повърхности на хомогенни материали, 

сертифицирани за елипсометричния ъгъл   около минимума на )(  - m  на Фигура 2-1.  

3.3.1 Диелектрични материали 

За диелектрични материали m  е  близо до нула (точно нула за идеално чиста и 

идеално гладка повърхност) при ъгъла на Брюстер 
B
 (

m = B
). Диелектрични материали с 

различни показатели на пречупване предоставят различни референтни ъгли на падане, но те 

ограничават референтната стойност на ψ само до нула. Даже и за тази стойност те не са 

твърде подходящи като еталон поради острия минимум при ъгъла на Брюстер, което 

означава малък полезен диапазон φm от ъгли на падане. За диапазон на показателя на 

пречупване от 1.2 до 2.2 този диапазон е около 0.01 и по-малко. Това още един път 

илюстрира необходимостта от разделяне на двата източника на грешки – тук грешка в ъгъла 

на падане от само 0.01 ще предизвика 0.01 грешка в определянето на ψ, даже и за идеална 

PSG-PSD конфигурация. 

3.3.2 Материали с комплексен показател на пречупване 
Материалите с комплексен показател на пречупване (полупроводници и метали) 

предлагат по-голям избор. Първо, стойностите на m  могат да бъдат отлични от нула и второ 

– могат да осигурят далеч по-плосък минимум и оттам – по-широк работен диапазон от ъгли 

на падане.  

Таблица 3-1. Параметри на еталони, базирани на различни материали с комплексен показтел на пречупване 

N=n-ik. Стойностите на n и k са съответно от (горен индекс на първата колона): 
b
 - [70];  

c
 -  [13]; 

 d
 - [71]; 

 e
 - 

[64]; 
 f
 - [72-74] и от [69] за останалите. Материалите, за които n и k са за дължина на вълната 632.8 nm, са 

отбелязани с *, за останалите, маркирани с †, дължината на вълната е 546.1 nm. Производните /n и /k 

са дадени за m. Стойностите на m са за m = 0.01°. 

 

В Таблица 3-1 са резюмирани пресметнатите характеристични параметри за еталони, 

базирани на различни материали с комплексни показатели на пречупване. Пресмятанията са 
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за двуфазен модел с външна среда въздух (n0=1). В повечето случаи двуфазния модел не 

отговаря точно на реалната ситуация заради естествения окисен слой при повечето от 

изброените в Таблица 3-1 материали. Например Al повърхност е покрита със стабилен тънък 

окисен слой Al2O3 [70]. Въпреки това, тънките слоеве не променят много стойностите, 

дадени в Таблица 3-1 и те могат да бъдат използвани за предварителна селекция на най-

подходящи материали. 

На Фигура 3-2 са показани m  - m точките за материалите от Таблица 3-1. Вижда 

се, че има подходящи за еталон материали за ъгли на падане в интервала 70 до 82 и 

диапазон на еталонни елипсометрични ъгли между 20 и 45.   

Поради реактивоспособността си някои от материалите от Таблица 3-1 не са 

подходящи. Такъв материал е например среброто, което лесно реагира с атмосферния H2S и 

други сяросъдържащи замърсители и формира нестабилен Ag2S слой [P18,P19]. По 

аналогични причини не са подходящи медта, желязото и оловото. Въпреки че алуминият се 

окислява лесно, окисният слой е стабилен и тънък и той е подходящ за еталон. В този случай 

трябва допълнително да се пресметне влиянието на окиса или той да се сертифицира с 

прецизен елипсометър. 

Стойностите на ψm (ψw) е добре също да 

бъдат сертифицирани експериментално, защото 

разликите между теоретичните и действителни 

стойности в показателя на пречупване водят до 

грешки. Температурната зависимост на ψ е друг 

проблем, който може да бъде преодолян по два 

начина: (i) Сертифициране на ψ(Т) при няколко 

различни T в работния температурен интервал.  

(ii) Температурна стабилизация на самия 

стандарт. 

Метален слой с достатъчна дебелина за да 

бъде оптично еквивалентен на полубезкрайна 

подложка може едновременно да служи за 

стандарт, нагревател и температурен датчик за 

обратна връзка.    

3.4 Трифазни системи като елипсометрични 
стандарти 

3.4.1 Диелектричен слой върху диелектрична 
подложка 
Електронно-лъчево изпарен скандиев 

оксид (Sc2O3, n = 1.81) върху топен кварц 

(n = 1.456) е пример за такава система. Тя е 

използвана успешно в [64] като стабилна 

референтна структура за сравнение на различни 

техники за определяне на оптични свойства. 

Основните параметри на тази система - 
m
, 

m
 и 


m
 , са показани на Фигура 3-3 като функция 

на дебелината на слоя Sc2O3.  

За отбелязване е много острият, подобен 

на резонанс пик в 
m
 (Фигура 3-3, най-горната 

графика)  при дебелина на слоя 960 nm. В тази 

точка параметрите на системата са 
m
 = 56.438°, 


m
 = 6.834° и 

m
 = 2.86°. За тази конкретна система зависимостта на елипсометричния ъгъл 

 
Фигура 3-2: Стойности на елипсометричния 

ъгъл m  като функция на m за металите от 

Таблица 3-1. Хоризонталните отсечки показват 

m за m = 0.01°. 

 
Фигура 3-3: Зависимост на

m
, 

m
 и 

m
  от 

дебелината на слой  Sc2O3 (n = 1.81) върху подложка от 

топен кварц (n = 1.456). На вложката е показана 

зависимостта за дебелина на слоя 960 nm, за която 

се наблюдава най-широк работен диапазон по ъгли на 

падане. 
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ψ от ъгъла на падане е показана на вложката на Фигура 3-3, където ясно се вижда широкият 

интервал от ъгли на падане (~3), в който ψ се изменя много слабо (<0.01). Трябва да се има 

предвид обаче, че остротата на 
m
 пика означава, че малки вариации на дебелината на слоя 

(т.е. производствени грешки) ще предизвика влошаване на горните параметри и в частност – 

работния интервал 
m
.  

3.4.2 Метален слой върху диелектрична подложка 
 За разлика от горния случай, при метален слой 

върху диелектрична подложка нямаме периодично 

поведение с изменението на дебелината на слоя. На 

Фигура 3-4 това е илюстрирано за четири метала във 

вид на слой отново върху подложка от топен кварц. 

Всички криви започват от една и съща точка (чиста 

повърхност ψ
m
 = 0; 

m = 55.52°), като с увеличение 

на дебелината на металния слой асимптотически се 

доближават до фиксирана точка, характерна за 

чистата повърхност на съответния метал (вж. Таблица 

3-1 и  Фигура 3-2). Както бе отбелязано, близки до 

вертикалата участъци в ψ
m
- 

m кривите отговарят на 

системи, подходящи за използване като 

елипсометричен стандарт. Измежду металите, 

показани на Фигура 3-4, златото и рутения имат ясно 

изразени такива участъци.Пресмятанията показват, че 

златни слоеве (върху такава подложка) с дебелини 

между 30 и 60 nm са подходящи за ψ еталони с референтни стойности в интервала 35 до 40 

с работен ъгъл на падане 
m
 =70 и работен интервал 

m
 ~ 1.  

Към този набор може да бъде добавена и двуфазната система с Au (на практика Au 

слой с дебелина > 300-400 nm), разгледана по-горе в т. 3.3.2. За Rh слой подходящите 

дебелини са в интервала 23-34 nm, което дава възможни ψ стойности 20-25 с работен ъгъл 

на падане 
m
 =79.3 и работен интервал 

m
 ~ 0.4. 

3.4.3 Диелектричен слой върху поглъщаща 
подложка 
Като представител за анализ на такава 

система е разгледана Al2O3/Al. Слоеве от Al2O3 с 

различна дебелина върху Al могат да бъдат получен 

чрез анодизация на алуминиевата подложка [70]. 

Сравнително лесното получаване и стабилността на 

тази система я правят подходяща за еталон. 

Съответните криви имат аналогично на тези от 

Фигура 3-3 квази-периодично поведение. Оказва се, 

че тази система е толерантна към грешки в 

оптималната дебелина. Това е илюстрирано на 

Фигура 3-5, където е показана зависимостта на 

елипсометричния ъгъл ψ от ъгъла на падане за три 

дебелини около оптималната. Вижда се, че зависимостта на ψ от ъгъла на падане е слаба не 

само около екстремумите, но и в целия диапазон 0-90. Заедно със слабата чувствителност 

към дебелината на слоя, системата е слабо чувствителна и към вариации на показателя му на 

пречупване. Полезният работен интервал  φw е по-голям от 2 за всеки работен ъгъл 0 ≤ φw 

≤ 90. Всичко това прави тази конкретна структура много подходяща за елипсометричен 

 
Фигура 3-4: Зависимост наψ

m
 от ъгъла на 

падане 
m
 за различни метални слоеве върху 

подложка от топен кварц. Точките върху 

кривите са за 1 nm изменение в дебелината на 

слоя. 

 
Фигура 3-5:  Зависимост на елипсометричния 

ъгълψ от ъгъла нападане  за системата  Al2O3 

/Al за дебелини на слоя, близки до оптималната. 
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стандарт с референтна стойност близка до ψ=45 при практически произволен ъгъл на 

падане.  

3.5 Многослойни периодични структури 
Структурите с идеално отражение (omnidirectional reflection – ODR) [75-83] от 

теоретична гледна точка са едномерни (1D) фотонни кристали [77], запълващи 

полупространство, отделено с равнина от хомогенна външна среда. Периодичните 1D 

структури се използват в редица оптични устройства, като дифракционни решетки [84, 85], 

световоди [86], филтри [87], идеални отражатели [75, 88] и анти-отражателни покрития [89], 

газови детектори [90], за повишаване на разделителната способност на оптична микроскопия 

[90, 91] и др.  

Тук е предложено, теоретично разгледано и практически реализирано (proof of 

concept) ново приложение на многослойни, едномерно-периодични структури, притежаваща 

идеално отражение за всички ъгли на падане (omnidirectional reflection) [P5,C3]. 

Коефициентите на отражение на такива структури са точно равни на единица независимо от 

поляризацията и ъгъла на падане и следователно елипсометричният ъгъл ψ е  точно 45 

(теоретично) за всеки ъгъл на падане в даден спектрален диапазон, което я прави 

изключително подходяща за елипсометричен еталон.  

В следващите точки е изследван теоретично оптичният отклик на такива структури в 

даден спектрален диапазон с оглед използването им за елипсометричен еталон. Оценено е 

влиянието на крайния брой слоеве и малки отклонения в дебелините на слоевете и 

показателите на пречупване от предварително зададените [P5,C3]. Структурата е 

реализирана експериментално и оптичният й отклик е изследван със спектроскопична 

елипсометрия в широк диапазон от ъгли на падане [P5] и сравнен с теоретичния. 

3.5.1 Оптичен отклик на едномерно – периодична структура. 
Нека имаме едномерна периодична 

промяна на диелектричната проницаемост 

)()(  zz  с период  по дълбочина. Нека 

подструктурата вътре в един период се описва 

с матрицата 0Ŝ  със собствени стойности  - 

Фигура 3-6 Тогава ab

LISS ˆˆˆ
0 . Двете матрици 

0Ŝ  и Ŝ   имат едни и същи собствени вектори, 

а собствените им стойности са съответно  и 


L
. Собствените стойности на матрицата 0Ŝ  са 

свързани с вълновото число на Блох. Съгласно 

теоремата на Блох разпространението на ЕМ 

вълна в едномерно – периодична структура има вида [92]: 

)exp()()( iKzzEzE k , )()(  zEzE kk  (3.3) 

където K е вълновото число на Блох. Връзката между собствените стойности на матрицата 

0Ŝ  и вълновото число K е  iKe . Когато собствените стойности на матрицата 0Ŝ  са реални 

числа, K приема комплексни стойности, което отговаря на забранени състояния. При 

собствени стойности единица, вълновото число е  /nK , където n е цяло. Тези 

състояния отговарят на граница на забранена зона. В случаите, когато собствените стойности 

на 0Ŝ  са комплексни, вълновото число на Блох приема реални стойности, което отговаря на 

разрешени състояния. Знаейки зависимостта на енергията (респ. на дължината на вълната) от 

вълновото число и ъгъла на падане може да се построи зонната структура на фотонен 

кристал – зависимостта )(K . 

 

Фигура 3-6:   Схематично представяне на 

едномерна – периодична структура с L на брой 

периода, разположена между среди a и b. 

Подструктурата се описва с матрица 0Ŝ . 
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3.5.2 Периодична структура, състояща се от два редуващи се материала. 
Най-простият и най-често използваният в практиката случай е на многослойна 

периодична структура, състояща се от два редуващи се материала (1 и 2) с показатели на 

пречупване съответно N1 и N2. Системата е широко изследвана както теоретично, така и 

експериментално [75, 76, 78-83, 88, 93]. Тук е направен анализ и опит за оптимизация на 

параметрите на структурата за конкретното приложение като елипсометричен еталон.  

За такава безкрайна, едномерно-периодична структура е известно, че не може да 

притежава напълно забранена зона за даден спектрален диапазон [75, 93]. Това се дължи на 

факта, че ако вълната, разпространяваща се в средата 1, пада под ъгъл на Брюстер на 

границата 1/2, то той се явява и ъгъл на Брюстер за границата 2/1 и p- вълната “изтича” 

изцяло в структурата (фигура 7.4).  
 

 

Фигура 3-7:   Схематично представяне на 

полубезкрайна, едномерно-периодична структура, 

състояща се от два редуващи се материала с показатели 

на пречупване  N0 на околната среда; N1 и N2 на слоевете 

на структурата със съответни дебелини d1 и d2, и период 

=d1+d2. Сивите области показват максималния 

достъпен ъгъл на падане от външната среда. 

Необходимото условие за съществуване на идеално 

отражение е ъгълът на Брюстер  за бъде извън 

защрихованите зони. 

 

В случай на полубезкрайна структура обаче е възможно, при подходящ избор на 

параметрите на структурата да се получи идеално отражение ;1, spR
45  в даден 

спектрален диапазон, за двете фундаментални поляризации, при всички външни ъгли на 

падане [75, 76, 93]. Необходимо условие за това е светлината падаща върху структурата от 

външната среда да не може да достигне ъгъла на Брюстер за границата 1/2 (Фигура 3-7). Това 

налага ограничение върху показателите на пречупване  

 
2

0

2

1102 / NNNNN   (3.4) 

Тангенциалната компонента на вълновия вектор в околната среда е ограничена от стойността 

й за плъзгащо падане kmax = N0/c. Ако за вълнови вектори под kmax (и произволна 

поляризация) вътре в структурата няма разрешени състояния (т. е. достатъчно е частично 

забранена до kmax), то падащата вълна се отразява идеално при всеки ъгъл на падане. При 

това модулът на коефициента на отражение е точно равен на единица независимо от 

състоянието на поляризация. Това е достатъчното условие за идеално отражение, което 

трябва да е изпълнено за двете фундаментални поляризации. Условието за съществуване на 

забранена зона в случай на двуслойна подструктура приема вида [81, 83] 

 
 

1sinsincoscos 2121    (3.5) 

където 1 и 2 са фазовите дебелини на двата слоя, а )1/()1( 2

12

2

12 rr   . Съотношение (3.5) е 

основа на оптимизационната процедура за определяне параметрите на структурата, 

изграждаща предложения елипсометричен еталон. 

3.5.3 Избор на материали. 
Уравнение (3.4) е необходимото (но недостатъчно) условие за съществуване на 

идеално отражение. За да бъде приложим еталона в по-широк спектрален диапазон е 

необходим възможно най-висок контраст между показателите на пречупване на материалите 

и спрямо околната среда. От практическа гледна точка е важно да се намери най-ниската 

стойност, при която се наблюдава идеално отражение в даден спектрален диапазон. Тази 
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задача няма аналитично решение и обикновено се решава числено. Изискванията за 

показателя на пречупване са около 1.4 и 2.24 съответно за материала с нисък и висок 

показател на пречупване [76, 80, 81].  

При практическа реализация на такива структури с цел елипсометричен еталон към 

изброените по-горе изисквания трябва да се добавят и още: 1) материалите да са прозрачни в 

избрания работен спектрален диапазон; 2) технологията на получаване да позволява 

последователното отлагане на материалите под формата на тънки слоеве с плоски граници 

между тях; 3) да са устойчиви на високотемпературно отгряване. За теоретичен анализ и за  

практическа реализация на структурата са избрани  SiO2  и TiO2 с показатели на пречупване 

съответно N1=1.46 и N2=2.60.  

3.5.4 Оптимизация на параметрите на структурата  
След като показателите на 

пречупване на материалите са фиксирани, 

свободни параметри на структурата остават 

само двете (обезразмерени) дебелини  

1=d1/ и = d2/. Целта на оптимизацията 

е избор на такива стойности на двата 

свободни параметъра 1 и 2, че да се 

реализира идеално отражение в максимално 

широк спектрален диапазон. В  [83] за 

целта е използвана минимизация на 

коефициента на пропускане на структура с 

краен брой периоди. Тук е използван друг, 

по-общ подход, който се базира само на 

свойствата на 0Ŝ  матрицата на 

подструктурата (подробности могат да се 

намерят в [P5,C3] и дисертацията). 

Целевата функция е от вида 

 
  






 0210

,
,,ˆminmax

021




STrA
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 (3.6) 

Процедурата за оптимизация 

следователно се състои в намиране на 

максимум на абсолютната стойност на 

следата на матрицата 0Ŝ  при ъгъл на падане 

– , за който следата е минимална. 

Получените стойности (случай на 

полубезкрайна структура) за безразмерните 

дебелини са съответно 0,104 и 0,213 за TiO2 

(N2=2.60) и SiO2 (N1=1.46). Ако зоната на 

идеално отражение се центрира на 520 nm 

(подходящ за нашата елипсометрична 

апаратура спектрален диапазон), тогава 

съответните дебелини са 54 nm и 111 nm, 

като те лесно могат да се прескалират за 

друг спектрален диапазон. На Фигура 3-8 е 

показана зонната структура за система с 

горните параметри.  

 

 
Фигура 3-8:  Зонна диаграма на едномерна периодична 

структура с параметри N1=1.46, 1=0.104 и N2=2.60, 2= 

0.213. Нормираната честота е начертана като функция 

на Блоховския вълнов вектор за различни стойности на 

външния ъгъл на падане: 0º – непрекъсната линия, 45º – 

пунктирана линия, 85º – линия от точки. Сивите 

области показват диапазона на идеално отражение. 

 
Фигура 3-9: Зависимост на елипсометричния ъгъл  от 

ъгъла на падане при различен брой периоди: плътна линия – 

полубезкрайна структура, прекъсната линия – структура с 14 

периода, линия от точки – структура с 13 периода. 
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3.5.5 Оптичен отклик на крайна, неидеална структура. 
 Горният анализ се отнася за полубезкрайна структура. Тъй като на практика е 

невъзможна реализация на такава структура с безкраен брой слоеве, този анализ може да се 

счита за първо приближение на реалната ситуация. Следователно е важно да се анализира 

случаят на краен брой подструктури. „Идеално“ отражение в краен спектрален диапазон е 

възможно само при безкраен брой слоеве и затова тук ще разгледаме практически „идеална“ 

система, т.е. тази, която с най-малък брой периоди осигурява допустимата грешка в 

елипсометричния ъгъл   в желания спектрален и ъглов диапазон. На Фигура 3-9 е показано 

влиянието на крайния брой периоди -  зависимост на елипсометричния ъгъл  от ъгъла на 

падане за различен брой периоди. За  = 45.000º±0.001º, минималният брой периоди е 14. 

Както се вижда от Фигура 3-9, най-голямо отклонение от идеалния случай се наблюдава при 

ъгли на падане около 85º. Ако работният ъглов диапазон е под него, то необходимия брой 

периоди ще е по-малък. Трябва да се вземат предвид и неизбежните отклонения на 

структурните параметри – дебелините и показателите на пречупване на слоевете, в процеса 

на нанасяне на слоевете, както и наличието на преходни слоеве на границите. Анализът 

показва, че при 2% случайни грешки в дебелините и 1% в показателите на пречупване, 

минималният брой периоди, които са необходими, е 15. 

3.5.6 Практическа реализация на елипсометричен еталон. 
Получаването на тънки слоеве от SiO2 и TiO2, е добре отработен процес [94], но 

оптичните им свойства, особено на слоевете от TiO2, силно зависят от метода и условията на 

получаване [95-99] и показателят на пречупване може да варира от 2.09 до 2.62 (при 550 nm) 

[99, 100].  

Слоевете са получени чрез електронно – лъчево изпарение с апаратура Edwards 

E610A
1
. Оптичните характеристики на получените слоеве са определени с многоъглова 

елипсометрия с елипсометър тип PCSrotAA в нулев режим
2
 [#15] в диапазон от ъгли на 

падане от 50º до 70º със стъпка 5º и дължина на вълната 632.8 nm. Електронно-

микроскопските снимки са направени със сканиращ електронен микроскоп
2
 Hitachi S-570, 

осъвременен с модул за електронна регистрация [57]. 

Преди отлагането на многослойната структура са получени единични слоеве с цел да 

се определят техните оптични параметри и да се установят режимите на изпарение, даващи 

слоеве с желаните характеристики. За определяне на оптичните параметри на получените 

слоеве е използвана нулева елипсометрия. За слоевете от TiO2 се наблюдава поглъщане, 

което може да се дължи на недостатъчно окисление в процеса на получаване на слоя. След 

допълнително отгряване са получени непоглъщащи слоеве от TiO2.  Показателят на 

пречупване на слоевете от TiO2 преди отгряване е 2.24-0.20i, а след отгряване - 2.53. 

Наблюдавана е известна промяна в дебелината на слоя след отгряването. От 61 nm след 

изпарението, тя намалява с около 10 % при отгряване, което може да се обясни с 

уплътняване на слоя при загряване в резултат на преход от аморфно към кристално 

състояние и е наблюдавано и от други автори [101].  

3.5.7 Получаване и параметри на многослойни структури. 
След като са установени режимите на получаване на слоевете SiO2 и TiO2 и са 

измерени показателите им на пречупване, оптималните дебелини са пресметнати отново по 

описаната по-горе минимизационна процедура. Получените стойности за безразмерни 

дебелини са 0.104 и 0.213 за TiO2 и SiO2 съответно. Зоната на идеално отражение е 

центрирана около 520 nm, което съответства на максималната чувствителност в спектралния 

                                                 

1
 Лаборатория „Технология на материалите“, Катедра Физика на твърдото тяло, Физически факултет, 

СУ „Св. Климент Охридски“ 
2
 Лаборатория „Елипсометрия“, Катедра Физика на твърдото тяло, Физически факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“ 
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диапазон на използвания за експериментите елипсометър, тогава съответните дебелини са 54 

nm и 111 nm за материалите с висок и нисък показател на пречупване.  

След направеният анализ са отложени многослойни структури редувайки материалите 

SiO2 и TiO2. Слоевете са получавани по двойки (SiO2/TiO2) като след всяко изпарение 

структурата е изваждана от изпарителя и отгрявана на въздух. Крайната структура, състояща 

се от 27 слоя, е показана на Фигура 3-10. На снимката, направена с електронен микроскоп 

(Hitachi S570 [57]) е даден напречен разрез на многослойната структура. Схематично е 

показано и идеалното разположение на слоевете в предварително зададената структура. 

Оптичният отклик на многослойната структура е изследван със спектроскопична 

елипсометрия в диапазона 410 – 700 

nm при ъгли на падане от 50º до 80º със 

стъпка 10º (Фигура 3-11). Има добро 

съвпадение между пресметнатите 

(непрекъснатите криви) и измерените 

(криви от точки) стойности на  в 

диапазона на идеално отражение и 

ъгли на падане до 70º. Сивата област 

показва експериментално 

наблюдаваната зона на идеално 

отражение, която лежи между 470 nm и 

550 nm. Отклоненията в  от 

стойността 45º при големи ъгли (80º) 

могат да се дължат на малки 

отклонения в дебелините и/или 

показателите на пречупване. Това се 

потвърждава и от поведението на  

извън зоната, където теоретично се 

предполага да има силни осцилации, 

но най-вероятно те се осредняват в 

площта на петното.  

3.6 Изводи. 
Разгледана е възможността за 

използването като елипсометричен 

еталон на различни комбинации на 

материали и системи, като е направен 

теоретичен анализ на достижимите 

параметри и на тази база – сравнение и 

избор на най-подходящите.   

За пръв път като 

елипсометричен еталон е предложена 

едномерно – периодична структура, 

притежаваща идеално отражение 

(ODR) и е демонстрирана 

възможността за практическа му 

реализация. На базата на теоретичен 

анализ за оптимизация на параметрите на структурата тя е реализирана чрез електронно 

лъчево изпарение,  като експериментално определеният оптичния отклик е в добро съгласие 

с теоретичния. 



 
Фигура 3-10 Електронно – микроскопска снимка на напречен 

разрез на многослойна структура SiO2/TiO2, състояща се от 27 слоя. 

Схематично е показано разположението на слоевете в 

предварително зададената структура. 

 

 
Фигура 3-11 Пресметнати (плътни криви) и измерени (точки) 

стойности на елипсометричния ъгъл  като функция на 

дължината на вълната при различни ъгли на падане от 50º до 80º. 

Сивата област показва експериментално получената зона на 

идеално отражение. 
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 ОБРАТНА ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ЗАДАЧА. ПОЛИНОМИАЛНИ РЕШЕНИЯ 

4.1 Предимства на полиномиалния подход 
Както вече споменахме, обратната елипсометрична задача е нелинейна и в повечето 

случаи – нееднозначна. Общият подход за нейното решаване е числен – или 

минимизационен, или еквиваленти подходи за решаване на нелинейни системи. Поради 

общността си, тези подходи не могат да отчетат спецификата на конкретната задача и имат 

редица недостатъци. Първо, скоростта на сходимост зависи от началните стойности на 

параметрите, като в някои случаи може изобщо да няма сходимост. Това силно ограничава 

приложимостта на тези методи за обработка данни при използване на елипсометрията за 

измерване в реално време [102]. Още по-тежки изисквания има при използване на 

елипсометрията в обратна връзка за контрол на процеси, където  освен бързодействие на 

обработката на данните се изисква и детерминирано максимално време за тази обработка. 

Второ, минимизационните процедури намират едно (в зависимост от началните стойности) 

от възможните няколко математически решения (чийто брой е  предварително неизвестен), 

измежду които трябва да се избере физическото (или физическите) решение(я) [103]. Трето, 

намереният минимум може да бъде локален, което на практика означава фалшиво решение 

на задачата [104]. В тази ситуация най-добре е да имаме възможност за намиране на всички 

математически решения на задачата. 

В тази глава е показано, че за много интересни за практиката системи,  

двупараметричната обратна елипсометрична задача може да бъде сведена до много по-

простата  еднопараметрична задача за  намиране на корените на полином. Полиномиалните 

решения на обратната задача са интересни от научна и практическа гледна точка, защото, за 

разлика от минимизационната процедура, те позволяват намирането на всички 

математически решения, измежду които се избира физичното решение.  

 

 

Фигура 4-1:  Ляво: Двумерна графика на целевата функция S за еднослойна система SiO2/Si. Параметри на минимизацията 

са показател на пречупване (n1) и дебелина ( d1) на слоя. Глобалният минимум (решението) е отбелязан със стрелка. Дясно:  

полиномиално решение [P21] на същата обратна задача. 

Като илюстрация, на Фигура 4-1(ляво) е дадена двумерна графика на целева функция 

S за примерна еднослойна система SiO2/Si [105]. Параметри на минимизацията са показателят 

на пречупване (n1)  и дебелината (d1) на слоя. Ясно са изразени големият брой локални 

минимуми, разположени в близост до глобалния. Дори и за тази сравнително проста система, 

използвана често в практиката, ясно се виждат недостатъците на минимизационната 

процедура. Изборът на началните условия играе ключова роля при намиране на глобалния 

минимум (който не е единствен), а изпадането в локален минимум е твърде вероятно. На 

Фигура 4-1(вдясно) е показано полиномиално решение на същата обратна задача. 
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В Таблица 4-1 са резюмирани известните дотук полиномиални решения на обратната 

елипсометрична задача. В последната колона са указани точките в тази глава, където са 

разгледани съответните  решения, за които авторът има принос.  

Решението на ред 9 е включено в този списък за илюстрация на сложността на 

задачите. Въпреки че то е приближено [106], степента на полинома е 8, докато точното 

полиномиално решение за същата задача (ред 10), получено от нас [P6] е със степен 5. 

 

Таблица 4-1. Известните досега и включените в тази глава полиномиални решения на обратната елипсометрична задача. 

No Описание на структурата Неизвестни параметри 
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1 Двуфазна система 
Комплексен показател на пречупване на 
една от фазите. 

1 √ √ √ [13] - 

2 Еднослойна система. Дебелина на слоя 2 √ - √ [13] - 

3 Многослойна система Дебелина на произволен слой 2 √ - √ [28] PhD diss. [28] 

4 
Симетрична еднослойна 
система. 

Дебелина и реален показател на пречупване 
на слоя 

3 √ √ √ [30] - 

5 Еднослойна система. 
Комплексен показател на пречупване на 

подложката 
3 √ √ √ [P13] 

Тук, т. 4.5, 

стр. 32 

6 
Еднослойна система. 

Непоглъщаща подложка. 

Дебелина и реален показател на пречупване 

на слоя 
5 - √ √ [107] - 

7 
Еднослойна система. 
Произволна подложка. 

Дебелина и реален показател на пречупване 
на слоя 

5 - √ √ [P21] 
Тук, т. 4.2, 

стр. 27 

8 Многослойна система. Дебелини на два произволни слоя 8 - √ √ [P17] 
Тук, т. 4.4 

стр. 31 

9 Многослойна система. 
Дебелина и реален показател на пречупване 

на най-горният слой. (d/<<1) 
8 - √ - [106] - 

10 Многослойна система. 
Дебелина и реален показател на пречупване 
на най-горният слой. 

5 - √ √ [P6] 
Тук, т. 4.3, 

стр. 30 

11 Горните случаи за многократни елипсометрични измервания. -    [P4] 
Тук, т. 4.6, 

стр. 34 

4.2 Полиномиално решение на обратната елипсометрична задача в случай на прозрачен 
слой върху хомогенна подложка 

4.2.1  Увод 
Важна обратна елипсометрична задача е свързана с 

определяне на параметрите на прозрачен слой (дебелина и реален 

показател на пречупване) върху произволна (с комплексен 

показател на пречупване) хомогенна подложка [P21]. Неизвестни 

параметри в случая са дебелината d1 и реалния показател на 

пречупване на слоя n1, докато показателя на пречупване на 

подложката n2 (в общия случай комплексен), както и външните 

условия (показател на пречупване на средата n0, ъгъл на падане 0 

и дължина на вълната ) се считат за известни - Фигура 4-2. Тъй 

като неизвестните параметри  са два, при еднократно 

елипсометрично измерване така формулирана задача предполага 

пълно обръщане. 

Обратната задача от този вид е една от най-често 

срещаните в практическото приложение на елипсометрията в най-

различни области на науката и техниката. Някои примери за 

реални системи от горния вид са слоеве върху диелектрик (изследване и контрол при 

 

Фигура 4-2: Схематично 

представяне на разглежданата 

структура с неизвестни 

параметри на повърхнинния 

слой (показател на пречупване 

n1 и дебелина d1). Подложката 

(а) е с известен показател на 

пречупване n2, който може да 

бъде комплексен. 
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производство на диелектрични филтри, антиотражателни и защитни покрития), окиси върху 

полупроводник (напр. SiO2 върху Si в микроелектрониката) или метал (напр. изследване на 

процеси на окисление), адсорбция на органични, полимерни и др. слоеве върху твърда или 

течна повърхност [108] и много др. 

Тук е описан нов подход към тази обратна задача. Показано е, че тя може да бъде 

решена на две стъпки. Първо, определяне на показателя на пречупване независимо от 

дебелината и след това – определяне на дебелината при вече известен показател на 

пречупване. Първата част се свежда до намиране на корените на полином от 5-та степен, а 

определянето на съответните дебелини след това непосредствено и аналитично. Въпреки че 

решението не е напълно аналитично, достатъчно е численото намиране на кой да е от 

корените, за да стане то такова по-нататък. То е директно и пълно решение на задачата, 

защото дава всичките пет математически решения на началния проблем, от които физически 

допустимите могат да бъдат лесно и бързо селектирани. Така че този подход преодолява 

успешно обсъжданите по-горе проблеми на минимизационния подход. Разгледани са някои 

специални случаи и е направен анализ на разпространение на грешките с примерно 

приложение за системата SiO2/Si. 

Решаването на първата част на задачата включва факторизиране на полином от много 

висока степен (24-та).  На някои стъпки това включва обработката на по няколко стотин 

мономиални члена и за целта е използван софтуер за символни изчисления (Theorist, from 

Prescience Corp.) [109]. 

4.2.2  Извод на полином от 5-та степен 
Тук само ще скицираме най-важните моменти от извода, който може да  бъде намерен 

в пълен вид в [P21] и дисертацията. Елипсометричното отношение  за показаната на Фигура 

4-2 ситуация е    
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11 sin/4exp  nndiZ   (4.2) 

Първата стъпка е да се получи израз, не зависещ от дебелината d1, която влиза само в 

Z чрез израза (4.2). От (4.1) следва, че фазовият фактор Z удовлетворява квадратно уравнение  

 02  cbZaZ  (4.3) 

с коефициенти, зависещи от  и Френеловите коефициенти r01p(s) и r12p(s). При реални 

показатели на пречупване n0 и n1 и липса на пълно вътрешно отражение (ситуация, 

разгледана по-нататък отделно), фазовият фактор Z е с модул 1 (което е ключово за 

„разцепването“ на задачата по неизвестни) и следователно  

 ZZ /1*   (4.4) 

където * означава комплексно спрягане. Това позволява комплексно спрегнатият полином 

(4.3) да се запише във вида 

 0**2*  aZbZc  (4.5) 

и елиминирането на Z
2
 от (4.3) и (4.5) води до свободен от радикали израз за Z 

 

 )/()( **** abbcccaaZ   (4.6) 
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Въпреки простотата на извеждането си, съотношение (4.6) е изключително важно не 

само във връзка с разглежданата тук задача, но има и самостоятелен интерес. На практика то 

е решение на друга, по-проста елипсометрична задача – намиране на дебелината на слоя за 

разглежданата система при условие, че показателят на пречупване на слоя е известен. Това е 

често срещана ситуация на практика. Например в микроелектрониката този модел  масово се 

използва за елипсометрично определяне на дебелината на SiO2 слой върху Si. Важността се 

състои в това, че съотношение  (4.6) дава еднозначно решение (с точност цяло число 

периоди) на задачата, за разлика от масово използваното решение, базирано на квадратното 

уравнение  [13]. Това е пример, в който обратната задача при директен числен подход има 

две математически решения, но е възможен подход, който да селектира само физически 

приемливото. По-нататък, то дава възможност в тази и други аналогични задачи (реален 

показател на пречупване на слой) да се намали двойно сложността на задачата, 

елиминирайки в самото начало единия нефизически корен. Използвайки отново (4.4), може да 

се елиминира окончателно фазовият фактор Z и да се получи израз, в който участва като 

неизвестен само показателят на пречупване на слоя n1: 

 0)())(( 2******  ccaabacbabbc
 

(4.7) 

Въпреки че до горния израз се стига в [110], както се вижда тук, той съдържа десетки 

паразитни (нефизически, общо 24!!!) корени и по-нататък в нашия извод се показва 

свеждането им до 5. Крайният резултат е свеждането на  задачата до полином от 5-та степен 

за диелектричната проницаемост на слоя: 

 001

2

2

3

3

4

4

5

5  kkkkkk   (4.8) 

с коефициенти, зависещи само от измерени и известни величини. Полиномът (4.8) е с реални 

коефициенти и следователно има едно, три или пет възможни реални корена (комплексните 

корени трябва да се явяват като комплексно спрегнати двойки). Само реалните корени, които 

удовлетворяват 0

2sin    водят до 1Z  и следователно отговарят на началните условия на 

задачата и са физически допустими. Случаят на 0

2sin    е специален и е разгледан по-

нататък отделно. За всеки физически допустим корен на (4.8) може да се пресметне 

съответният фазов фактор Z, използвайки (4.6) и оттам – дебелината на слоя от (4.2). 

Единствената неаналитична (итеративна) стъпка е намирането корените на полинома. 

Първо, това включва намирането числено на само един реален (кой да е) корен. За целта, 

както е известно, има разработени мощни, бързо сходящи, гарантирано намиращи решението 

числени алгоритми. Тъй като полиномът е с реални коефициенти, неговите реални корени са 

нечетен брой, което гарантира локализацията им на достатъчно широк интервал (например 

по метода на делението). След това намереният корен може да се използва за редуциране на 

степента на полинома до 4-та, последвано от аналитично намиране на всички останали 

корени.  

4.2.3 Някои специални случаи 

4.2.3.1 Отражение при ъгли на падане по-големи от критичния ъгъл на слоя 

Такава ситуация може да се получи, когато показателят на пречупване на слоя n1 е по-

малък от този на средата n0. Тогава (4.4) не е изпълнено и горният извод трябва да се 

преразгледа. Няма да се спираме подробно на този извод. Крайният резултат е, че 

полученият полином е отново от 5-степен и напълно съвпада с полинома (4.8)! Това означава, 

че можем да използваме полинома (4.8) във всички случаи, за да определим физически 

допустимите решения за .  
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4.2.3.2 Пълно вътрешно отражение от подложката 

Може да се покаже, че за тази ситуация елипсометричният ъгъл 4/   и 

информацията за системата се съдържа само в елипсометричния ъгъл  . Разбира се, не може 

да се очаква тогава определяне едновременно на две неизвестни. Действително, в тази 

ситуация всички коефициенти на полинома (4.8) се нулират и всяко  е решение. Тогава може 

да се покаже, че за n1 и d1 имаме крива, върху която се удовлетворява  

)exp()),(exp(),( exp1111  idnidn . 

4.2.3.3 Слой, вграден в две еднакви фази с реален показател на пречупване 

Пример за такава система е свободно висящ слой (например във въздух или течност). 

Тази симетрична система има аналитично решение [30] - диелектричната проницаемост  на 

слоя удовлетворява кубичен полином. Това е частен случай на разгледаната по-горе задача и 

може да се покаже [P21], че това аналитично решение следва от (4.8).  

4.2.4 Сравнение на полиномиалния подход с други числени методи 
Сравнението на предложения метод за една и съща моделна система е направено с два 

други широко използвани в елипсометрията числени методи за решаване на тази обратна 

елипсометрична задача - предложени от Yoriume [111] и Reinberg [112]. Полиномиалният 

метод, наред с вече споменатите по-горе предимства, е по-добър както по-отношение на 

бързодействието, така и по отношение на точността. 

4.3 Полиномиално решение на обратната елипсометрична задача в случай на прозрачен 
слой върху произволна подложка 

4.3.1 Постановка на задачата. 
В тази точка e представено обобщение на обратната елипсометрична задача [P6], 

разгледана по-горе.  Тук разглеждаме непоглъщащ слой върху подложка с произволен брой 

успоредни един на друг изотропни, хомогенни слоеве (в общия случай с комплексни 

показатели на пречупване), или по-общо - от полубезкрайна среда с произволен профил по 

дълбочина на показателя на пречупване. Неизвестните параметри на системата са реалният 

показател на пречупване и дебелината на повърхнинния слой. Структурата под него се 

определя от комплексните коефициенти на отражение Rp и Rs, които се смятат известни. 

Тази обратна елипсометрична задача е от още по-голямо практическо значение и дава 

нови възможности  например при използването на елипсометрията за контрол в реално време 

при отлагане на многослойни структури (оптични покрития [14, 113], филтри [9]), процеси 

на разпрашване [8, 114] и други. Интересно е да се отбележи, че въпреки далеч по-голямата 

си сложност в сравнение със задачата от т. 4.1 [P21], решението отново се свежда до 

полином от същата (пета) степен.  

4.3.2 Извод на полиномиалното решение в общ вид. 
При извода на полиномиалното решение отново се използва подход, който позволява 

разделяне на променливите. Сега обаче неизвестният показател на пречупване на слоя е 

капсулиран в по-удобна променлива, което улеснява извода на полинома. Подходящият 

избор на променлива и използването на вътрешната симетрия на задачата прави 

предложения алгоритъм лесен за проследяване (за разлика от ситуацията в [P21], където на 

определени стъпки е наложително използване на софтуер за символно изчисление). Изводът 

на полиномиалното решение може да се намери в [P6]. Компютърна програма, написана на 

SCILAB, прилагаща горното полиномиално решение за определяне на диелектричната 

проницаемост и дебелината на слой върху произволна подложка, може да се намери в 

приложение C на [105].  

4.3.3 Специални случаи. 
Както и в частния случай на проста подложка, ситуацията  за ъгъл на падане над 

критичния изисква специално разглеждане. Крайният резултатът е доказателството, че 
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определянето на диелектричната проницаемост на слоя може да се третира по един и същ 

начин под и над критичния ъгъл. Разгледан е изводът и на частния случай за симетрична 

структура.  Компютърна програма за този случай има в Приложение D на [105]. Интересен е 

случаят на слой върху подложка с идеално отражение (Omni-directional Reflection - ODR). 

Разглеждането, базирано на полиномиалното решение показва, че енергетичните 

коефициенти на отражение са еднакви без и със слой на повърхността на такава структура. 

Това води до интересния извод, че оптичният отклик на структурата е в голяма степен 

нечувствителен към отлагания (непоглъщащи) на повърхността.  

4.3.4 Разпространение на грешките. Стабилност на решението.  
С цел да се провери стабилността на полученото полиномиално решение при 

различни външни условия (например промяна в ъгъла на падане), както и да се оцени 

влиянието на грешки в експерименталните данни, то е тествано върху няколко моделни 

многослойни системи, използвайки симулирани данни. Подобен анализ е полезен (и 

необходим) за да се определят оптималните условия за провеждане на експеримента и да се 

оценят грешките в решението. 

4.4 Полиномиално решение на обратната елипсометрична задача за две дебелини в 
случай на многослойна структура 

4.4.1  Формулировка на задачата чрез формализма на матрици на разсейване 
Измежду различните еквивалентни методи за 

решаване на правата задача, на която да се базира 

решаването на обратната задача в този конкретен 

случай, най-удобен е матричния подход [13, 115], тъй 

като информацията за дебелините на отделните слоеве 

се представя с отделни, независими матрици. 

Разглежданата система е показана на Фигура 

4-3. Тя се състои от k на брой плоскопаралелни слоя, 

като всеки слой j е съответно с показател на пречупване  

nj и дебелина dj. Неизвестни параметри са дебелините 

на два произволни слоя – например j и l. Всички 

показатели на пречупване могат да бъдат комплексни, с 

изключение на nj и nl, които се смятат за реални. 

Матрицата на разсейване за системата от 

Фигура 4-3 е 

1,212101 ...  kkIBIBIS
 

(4.9) 

където матриците  Iq,q+1  характеризират съответния 

q/q+1 интерфейс, а Bq - съответния q-ти слой. 

Очевидно, ако визираме слоя j, можем да запишем всяка от p/s матриците във вида 

''' SBSS j
 

(4.10) 

където дебелината dj се съдържа само в Bj, и очевидно по-простата задача за намиране на 

само една (на произволен слой) дебелина се свежда до намиране на Bj от (4.10) (случаят е 

разгледан от нас в [28]). Тук разглеждаме по-сложния случай на две неизвестни дебелини 

[P17]. 

4.4.2  Решение на обратната задача 
Двете неизвестни дебелини dj и dl се съдържат в две неизвестни матрици Bj и Bl чрез 

фазовите фактори 

 )2exp(),2exp( lljj iXiX  
 

(4.11) 

След известни матрични преобразувания, условието Rs–Rp=0 поражда квадратно 

уравнение за Xj, с коефициенти, които самите са квадратични спрямо Xl: 

 

Фигура 4-3: Многослойна структура с 

използваната номерация на слоевете. Всеки 

слой j е  съответно с показател на пречупване 

nj и дебелина dj. 
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 02  cbXaX jj  
(4.12) 

При реален показател на пречупване nj имаме две възможни ситуации в зависимост от 

това дали измерването е за ъгъл под или над критичния ъгъл cj за j-тия слой. В първия 

случай <cj,  Xj е с модул 1, което води (вж. [P21] и извода на (4.6) в точка 3.2) до 

 *)*/(*)*( ccaabacbX j   (4.13) 

Във втория случай >cj,  Xj е реално и налагайки това условие за корените на (4.12), 

имаме     

 *)*/(*)*( abbacaacX j  . (4.14) 

И в двата случая десните страни на (4.13) и (4.14) зависят само от Xl и прилагайки 

отново условията (при реален показател на пречупване nl) - Xl =1/Xl* (при <cl) или Xl 

реално (при >cl) и в двата случая получаваме полином от осма степен за Xl с комплексни 

коефициенти, за който след известни преобразувания може да се покаже, че е еквивалентен 

на полином от 8-ма степен с реални коефициенти. Реалните корени на този полином 

отговарят на физически допустимите решения на задачата. Следователно, единично 

измерване може да доведе до 0,2,4,6 или 8 (двойки дебелини) решения. От така определените 

фазови фактори Xl (посредством корените на полинома) могат да бъдат определени 

съответните Xj посредством (4.13) или (4.14), в зависимост от ситуацията и след това – 

дебелините dj и dl от (2.2). 

4.4.3 Случай на тънки слоеве 
При малки дебелини ( 1/ d ) е естествено да се очаква линеаризация на задачата. 

Нека 0 е елипсометричното отношение за системата при нулева стойност на двете 

неизвестни дебелини. Развитието в ред на елипсометричното отношение дава 
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 (4.15) 

Тъй като  е комплексно, (4.15) е еквивалентно на система от две линейни уравнения 

с две неизвестни d1 и d2: 
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(4.16) 

 

В общия случай детерминантата на горната линейна система е отлична от нула и 

двете дебелини могат да бъда еднозначно определени като решения на (4.16). В частния 

случай на нулиране на детерминантата ( 0)Re()Im()Im()Re( 2121   ) двете дебелини не 

могат да бъдат определени поотделно. Такава ситуация настъпва например за двуслойна 

система върху диелектрична повърхност, при което и двете производни 1 и 2 са чисто 

имагинерни и двете дебелини корелират помежду си – ситуация, аналогична на добре 

известния случай на диелектричен слой върху диелектрична подложка [13].  

4.5 Аналитично решение на обратната елипсометрична задача за показателя на 
пречупване на подложка в присъствие на слой 

4.5.1  Формулировка на задачата  
В ситуациите, когато е от интерес определянето на (комплексния) показател на 

пречупване на материалите, елипсометрията е предпочитан метод. Това важи особено за 

спектроскопичните изследвания на дисперсията на показател на пречупване, където при 

използване на данни от отражение се налага да се използват съотношенията на Крамерс-

Крониг, които пък теоретично изискват безкраен спектрален диапазон. Обикновено в такива 
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ситуации за интерпретация на елипсометричните данни се използва най-простият възможен 

двуфазен модел, като разбира се, се вземат необходимите мерки за „чиста“ повърхност. 

Реалният образец обаче твърде често не отговаря на този модел, особено що се отнася до 

елипсометрични измервания, които са чувствителни към субмонослойни замърсявания. Тук е 

разгледана обратната елипсометрична задача за определянето на показателя на пречупване 

на подложката за еднослойна система при известни параметри на слоя. Тази задача се свежда 

до намиране на корените на полином от 3-та степен [P13].  

Тук трябва да отбележим, че настоящият проблем е разгледан в [116], но само в 

приближение на много тънък повърхнинен слой, докато тук се разглежда точното решение 

при произволно дебел покриващ слой. От това точно решение след това получаваме 

приближено решение за тънък слой, което включва само псевдодиелектричната функция на 

подложката (нулевото приближение) и параметрите на слоя (резултатът съвпада с получения 

в [117]). 

4.5.2 Решение на обратната задача  
Нека разгледаме система среда/слой/подложка с параметри - среда с показател на 

пречупване е n0, слой с показател на пречупване n1 и дебелина d1 и подложка с показател на 

пречупване n2. Всички показатели на пречупване могат да бъдат комплексни. Неизвестен е  

комплексният показател на пречупване на подложката n2. Останалите параметри се считат за 

известни.  

Неизвестният показател на пречупване n2 присъства и в двата Френелови коефициента 

r12p и r12s . Ако обозначим sp rr 121212 / , може да се покаже, че r12p и r12s: се изразяват чрез 

него и замествайки ги в основното елипсометрично уравнение, получаваме полином от 3-та 

степен за 
12  

 012

2
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3

12  dcba   (4.17) 

с коефициенти, зависещи само от измерени и известни величини. Горният резултат може да 

бъде преформулиран за относителната диелектрична проницаемост на слоя 
2

0

2

22 / nn  

 0222

2

22

3

23   eee
 

(4.18) 

В общия случай  полиномът (4.18) има три корена, което поражда 6 решения за 

показател на пречупване е n2. Физически ограничения за тези решения са положителна 

реална и отрицателна имагинерна част за n2, което оставя най-много три физически 

приемливи решения. В случай на непоглъщаща подложка (като априорна информация) 

решенията с малка имагинерна част не бива да бъдат игнорирани, защото това може да се 

дължи на експериментална грешка в определените елипсометрични ъгли. В случай на повече 

от едно физически приемливо решение, допълнителни измервания при различни ъгли на 

падане позволяват селекцията на истинското решение. 

4.5.3 Случай на тънък слой 
Тук разглеждаме случая на малка дебелина ( 1/1 d ) на слоя. За целта нека първо 

разгледаме как се изменят корените на произволен полином при малки изменения на 

коефициентите му. Нека )(xPn  е полином от n-та степен по x с коефициенти nkak ..0,  , а x0 

е един точен корен на )(xPn . Ако изменим коефициентите на полинома с ka , то 

изменението x  на точния корен x0 ще бъде [118] 
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Прилагайки (4.19) за полинома (4.18), след известни преобразувания получаваме 
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  (4.20) 

 

Горното съотношение е полезно за малки дебелини и тъй като е еднозначно решение 

на обратната елипсометрична задача, може да се използва за селектиране на истинското 

решение измежду корените на (4.18). 
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  (4.21) 

 

Фигура 4-4: Реалната и имагинерна част на 

показателя на пречупване на подложката за 

системата  въздух–SiO2(n = 1.46) – Si(n = 3.88 - 

0.018i), пресметнати чрез използване на нулево 

приближение  (n20, слоя е пренебрегнат) и първо 

приближение (n2, съотношение (4.21)). С 

пунктирана линия са показани точните решения. 

На Фигура 4-4 е дадено сравнение между точното решение и нулевото приближение 

(което е еквивалентно на често прилаганото използване на  „псевдодиелектрична“ функция). 

Вижда се, че пренебрегването на наличието на повърхнинен слой води до значителна грешка 

в (особено в имагинерната част) показателя на пречупване на подложката. Приближение 

(4.21) дава добри резултати и може да бъде използвано за дебелина на слоя до няколко 

нанометра. За по-дебели слоеве обаче е за предпочитане да се използва точното решение, 

дадено тук. 

 

4.6 Oбратната елипсометрична задача в случай на многократни измервания 

4.6.1 Увод 
Разгледаните по-горе аналитични и полиномиални решения на обратната 

елипсометрична задача се базират на елипсометрични данни от единично измерване, което 

дава две измерени величини – елипсометричните ъгли ψ и . В редица случаи, с цел да се 

подобри моделът и/или да се определят повече от два параметъра за изследвания образец, 

както и да се намали влиянието на експерименталните грешки, се налага извършването на 

серия от измервания при различни външни условия, например различни ъгли на падане [119], 

дебелина на слой [120], имерсионна елипсометрия [121], спектроскопична елипсометрия [31] 

и техни комбинации [6].  

Общият подход за намиране на решение на обратната елипсометрична задача при 

многократни измервания е минимизационна процедура (най-малкото поради факта, че 

задачата е преопределена, т.е. обикновено броят на независимите измервания е по-голям от 

броя на неизвестните параметри), но за нея са присъщи всички ограничения, вече обсъдени 

по-горе. Тук разглеждаме [P4] преопределената обратна елипсометрична задача за намиране 
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на оптичните параметри (показател на пречупване и дебелина) на прозрачен слой върху 

произволна подложка при наличие на многократни елипсометрични измервания, 

използвайки наличието на полиномиално решение за обратната задача при еднократно 

измерване. Разгледани са няколко различни подхода към горния проблем, като те са 

сравнени по различни критерии като стабилност, ефективност, многозначност на решението 

и т.н. 

4.6.2 Формулировка на задачата  
Нека (Ψk, Δk) са елипсометричните ъгли, получени от многократните измервания, 

където k=1...L, а с L са означени броя измервания. За всяко k-то измерване диелектричната 

функция на слоя задоволява полином от вида: 
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(4.22) 

Коефициентите на полинома akl, l=0-m (m – степен на полинома), са функция на  

известните параметри на системата, ъгъла на падане и измерените елипсометрични ъгли (Ψk, 

Δk). В идеалния случай физичните решения на всички полиноми Pk трябва да съвпадат, т.е. 

всички полиноми имат общ корен. Поради неизбежни експериментални грешки, неточност 

на модела и др., корените, които съответстват на физичното решение ще се различават 

помежду си и задачата се свежда до определяне на „най-доброто средно“. 

4.6.3 Директна минимизация (M1). 
Един очевиден подход е да се използва стандартна минимизационна процедура със 

свободни параметри показателят на пречупване и дебелината на слоя. Конкретната 

реализация опира до математическо приложение на някой от многобройните 

минимизационни алгоритми, които са добре документирани в литературата и тук няма да се 

спираме подробно на тях. Наред със споменатите вече ограничения на минимизационния 

подход, тук се явяват и допълнителни затруднения в използването му. За случаят на 

спектроскопични измервания и/или измервания при различна дебелина, трябва да се взима 

предвид различната стойност на показателя на пречупване или дебелината за всяко 

измерване. Този проблем може да се избегне чрез подходяща параметризация на величините.  

Прилагането на подход, базиран на съответното полиномиално решение за 

еднократно измерване отчита спецификата на задачата и използва цялата налична 

информация. 

4.6.4 Осредняване на решенията от еднократни измервания (М2). 
Един начин да се използва предимството на факта, че за еднократни измервания 

имаме полиномиално решение за параметрите на слоя е да се третира поотделно всяко 

измерване. При това трябва да се избере съответното (задължително едно, което е проблем 

на подхода) физично решение k от отделните корени съответния полином Pk  и да се приеме 

за решение средната стойност. 

4.6.5 Минимизационен метод, базиран на полиномиално решение за единично 
измерване (М3). 
Използвайки факта, че вече има известно полиномиално решение за единично 

измерване, е възможно да се построи целева функция, която съдържа само един свободен 

параметър – диелектричната проницаемост на слоя. Това е предимство пред случая с 

директна минимизация, където целевата функция има два свободни параметъра. Такава 

целева функция има вида: 

 



L

k
kPS

1

2 )()( 

 
(4.23) 

която има глобален минимум в желаното осреднено решение. Условието за екстремум на 

горната целева функция свежда задачата до задача за намиране на корените на полином от 
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2m-1 степен. Тук m е степента на полинома от обратната задача при еднократно измерване. 

За определяне на физически допустимите решения измежду корените  се прилагат критерии, 

аналогични на тези за съответните полиномиални решения при еднократни измервания. 

4.6.6 Решение от сумата на всички полиноми (М4). 
Друг подход, който води до полином от по-ниска степен, се базира на факта, че ако 

всички L на брой полиноми имат поне един общ корен, то и тяхната сума ще има същия 

корен като решение. В реалните ситуации (при наличие на грешки в данните) коренът е 

близък до известна степен до физичното решение. Различните полиноми Pk могат да се 

умножат с произволен (различен от нула) множител преди сумирането, като по този  начин 

могат да се въведат тегла за различните измервания за да се отчете точността им, което е 

еквивалентно на използването на тегла в целевите функции в методите М1 и М3. 

4.6.7 Свеждане до линейна система (М5). 
Една интересна възможност е свеждането на набора от полиноми до система от 

линейни уравнения чрез разглеждане на отделните степени на  като независими променливи

mlu l

l ...1,   .  Това свежда задачата до система от L на брой линейни уравнения с m 

неизвестни, които са съответните степени на :  
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Ако L<m, то не съществува еднозначно решение на системата (6.7), но все пак 

първоначалната задача може да се реши като полином от степен (m- L+1). Едно от решенията 

ще бъде общ корен на всички полиноми. Ако L=m, то решенията на (6.7) ще бъдат 

физичното и неговите степени до m-та. При това е удачно да се използва Гаусов метод за 

решаване на системата.  

В случая, когато L>m, системата (4.24) е преопределена и тогава трябва да се търси 

приближено решение по метода на най-малките квадрати – вариант на минимизационната 

задача, която тук за щастие може да се сведе до линейна система уравнения. Целевата 

функция в този случай е същата както в (4.23). Трябва да отбележим, че съществуват много 

подходящи и бързи методи за третиране на линейни системи, наред с Гаусовия метод, не 

само за решаване, но и за оценка на стабилността на решението [122, 123].  

4.6.8 Сравнение между отделните методи. 
Описаните по-горе модели са използвани за решаване на обратната елипсометрична 

задача върху едни и същи моделни системи (за които са симулирани различни видове 

многократни измервания). Това дава възможност те да бъдат сравнени по различни 

параметри – бързодействие, селективност на физическото решение и неговата стабилност, и 

да се предложат оптималния(-ите) методи за обработка на многократни елипсометрични 

измервания.  

От направения анализ следва, че има няколко метода, които дават сравними резултати 

при обработка на многократни измервания. От гледна точка на опростеност и бързина на 

метода М3 и М4 са за предпочитане, т.к. при тях се работи само с един полином, за разлика 

от М1 (в случай на измервания при различна дебелина) и М2, където задачата трябва да се 

решава за всяко отделно измерване. Измежду двата метода М3 и М4, последният е за 

предпочитане, т.к. полиномът, който се решава, е със същата степен както изходния, докато 

при М3 степента се увеличава от m на 2m-1.  
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 ОБРАТНА ЕЛИПСОМЕТРИЧНА ЗАДАЧА. ФУРИЕ ПОДХОД 

5.1 Представяне на параметрите на система прозрачен слой-подложка чрез Фурие 
коефициентите на елипсометричната функция 

5.1.1  Увод 
Изследване на растеж (или отнемане) на слой върху подложка е често срещано 

елипсометрично приложение. Последователният анализ с използване на определените 

подсистемни параметри от предишното измерване е възможен и се прилага, но недостатъкът 

му е свързан с последователното натрупване на грешки и процедурата бързо става числено 

нестабилна [124]. Затова са много перспективни методи за анализ на елипсометрични данни 

без използване на детайлна информация за подструктурата [124, 125]. Така наречените 

„minimal data approaches” [125] са интересни с това, че позволяват определянето на 

параметрите на най-външния слой без детайлно познаване на характеристиките на системата 

под него, но за съжаление са приближени методи. 

Следователно е важно да се анализира ситуация, при която са налични 

елипсометрични данни за различни дебелини на слоя – каква информация може да се получи 

за системата при условие, че както параметри на слоя, така и на подсистемата са неизвестни. 

В [P15] този анализ е направен за прозрачен слой върху произволна подложка и е показано, 

че нелинейната обратна елипсометрична задача тук може да се сведе до  определяне на 

първите три Фурие коефициента на (d), от които се определят параметрите на слоя и на 

подсистемата. Това от своя страна е добра стартова точка за решаване на обратната задача. 

5.1.2 Теорема на Коши за елипсометричната функция  
Да разгледаме системата на Фигура 2-4 - среда с реален показател на пречупване n0, 

хомогенен слой с реален  показател на пречупване n1 и дебелина d1;  произволна подсистема 

Sx, характеризираща се с обобщените си Френелови коефициент R1xp и R1xs. 

Елипсометричното отношение  като функция на d1 се определя при фиксиран ъгъл на 

падане 0. Предполага се, че подсистема Sx има плоска повърхност и изпълнява всички 

условия, за да бъде приложим формализмът на Джонс (т.е. не е деполяризираща и запазва p/s 

поляризация след отражение [13]). Това са най-често срещаните условия и повечето от 

интересните системи ги изпълняват. Никакви други ограничения не се налагат на Sx  

– показателят на пречупване (в общия случай 

комплексен) може да бъде произволна функция на 

дебелината. 

При тези условия елипсометричното 

отношение е [13, 27, 115]  
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 е дължината на вълната и 0 – ъгъла на падане. 

Aко n0>n1, то приемаме ъгъла на падане за по-

малък от критичния ъгъл на пълно вътрешно 

отражение за интерфейса 0-1. 

При условие, че показателят на пречупване на слоя n1 е реален, то X(d1) (определена 

от съотношенията (5.2)) е комплексна функция на реален аргумент с модул 1 и следователно 

точката X се движи по единичната окръжност в комплексната плоскост Re(X)-Im(X) и прави 

една пълна обиколка по нея, когато дебелината се изменя от дадена стойност d1=d10 до d1=d10 

+ D , където D е периода. Съответно, според съотношение (5.1), комплексната точка (X) ще 
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Фигура 5-1: Разглежданата структура се състои от 

среда с реален показател на пречупване n0, 

хомогенен слой с реален  показател на пречупване 

n1 и дебелина d1;  произволна подсистема Sx, 

характеризираща се с обобщените си Френелови 

коефициент R1xp и R1xs. Елипсометричното 

отношение  като функция на d1 се определя при 

фиксиран ъгъл на падане 0. 
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опише затворена крива в комплексната плоскост – т.н. крива на константен ъгъл на падане 

(Constant Angle of Incidence Curve - CAIC) [13, 126, 127]. Нека да разгледаме интеграла върху 

единичната окръжност L в комплексната плоскост  

 
L

dXXI )(  
(5.3) 

Теоремата на Коши [128, 129] е добре известна от комплексния анализ и за горния 

интеграл тя дава нула ако (X) няма полюси вътре в областта, заградена от L. При наличие на 

прост полюс X0 в тази област, то тя може да се представи като  

 
0

)(
)(

XX

Xf
x


  (5.4) 

където функцията f(X) е ограничена навсякъде в областта. Тогава имаме 
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Тук )()(Re 00
Xfs X   е резидуума на функцията (X) в точката X0. Ако подинтегралната 

функция има няколко полюса в заградената от L област, то интегралът I е равен на сумата от 

съответните резидууми, умножена по 2i [128, 129]. От съотношение (2.1) следва, че 

потенциалните полюси на (X) в единичната окръжност са два: 
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s

s

xs

0
01

1

   (5.7) 

За да лежи X
p0

 вътре в единичната окръжност, трябва да имаме X p0 1 . Това условие в 

съчетание с (5.6) се свежда до 

 r Rp xp01 1 1  
(5.8) 

Изпълнението на горното условие очевидно е физически невъзможно и следователно точката 

X
p0

 лежи винаги извън единичната окръжност. Аналогично, условието полюсът Xs0 да е 

вътре в единичната окръжност е 

 r Rs xs01 1  (5.9) 

От четирите възможни варианта за положението на двата полюса спрямо единичната 

окръжност L, физически реализируеми са само два варианта: Xs0 е вътре или извън  

единичната окръжност. Тези две възможни ситуации са илюстрирани на Фигура 5-2. 

 

 

Фигура 5-2: Единичната окръжност X(d1) в 

комплексната равнина и позицията на точката Xs0 

(отляво) и съответните криви на константен ъгъл 

на падане CAIC (отдясно) за ъгъл на падане 0 = 

60°, дължина на вълната =632.8 nm за системата 

въздух(n0 = 1) – SiO2(n1 = 1.46, d1) – Si3N4 (n2 = 2, d2 

= 10/100 nm)– Si (n3 = 3.88 - 0.018i). (a) d2 = 10 nm, 

r
01s
<R

1xs
;  (b) d2 = 100 nm,  r

01s
>R

1xs
. 
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CAIC кривите в тези два случая имат различно поведение и класификацията им е 

според това, дали е изпълнено или не (5.9). Тази класификация е обсъдена в литературата 

[126], но само за частния случай на трифазна система. Тук е показано, че това различно 

поведение води до необходимост от съвършено различно третиране на обратната 

елипсометрична задача (формулирана в термините на коефициентите k
~  на Фурие 

разложението 




 D

d
kk

k

kd
1i2

1 e~)( 




 ) за двата типа системи. 

5.1.3 Случай xss Rr 101    

Крайният резултат от прилагането на горния подход (на извода тук не се спираме) е,  

че всички параметри на разглежданата система се изразяват чрез трите Фурие коефициента 

0 , 1 и 2  в разложението на (X): 

  



01

01

01

0
1

2
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r
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 (5.10) 
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 (5.11) 

 R
r r

xp x

p s

1 1

01 01 0

1












 (5.12) 

От (5.10) показателят на пречупване на слоя е 

 

 n n1 0 0
01

2

01

2 01
1

1
 




sin

( )

( )
tan






,
 (5.13) 

а r01p и r01s: 

 r p01 01
01 0

01 0

2

1 2







 

 

cos

cos ,
 (5.14) 

 r s01
01 0

01 0

2

1 2






 

 

cos

cos .
 (5.15) 

Между трите (в общия случай комплексни) коефициента 0 , 1 и 2  съществува една 

връзка – тъй като 01 е реално, то от (5.10) следва 

 0)~

~
~Im(

2

2

1
0 




  (5.16) 

Това означава, че (X) кривата в комплексната плоскост е изцяло определена от пет 

независими параметъра и следователно максимум 5 системни неизвестни могат да се 

определят от нея. Както бе показано по-горе, това са реалното 01 (респективно показателя на 

пречупване на слоя) и двата комплексни обобщени Френелови коефициента R
1xp 

и  R
1xs. 

5.1.4 Случай xss Rr 101    

В този случай и двата полюса X
p0

 (у-ние (5.6)) и X
s0

 (у-ние (5.7)) на функцията (X) 

лежат извън единичната окръжност. Според теоремата на Коши Фурие коефициентите 1 и 

2  (както и всички последващи хармоници от по-висок порядък) са нула. Това води до 

 0010101
~/   sp rr  (5.17) 

и определя всички параметри на слоя чрез горното съотношение и (5.13)-(5.15). Интересно е да 

се отбележи, че в (5.17) параметрите на слоя се определят само от средната стойност 
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1

0
/1

N

m mN   на елипсометричното отношение и тази средна стойност лежи върху реалната 

ос, независимо от стойностите на параметрите на подсистемата Sx.   

 И в този случай три от Фурие коефициентите ( 0
~ ,

1
~
  и 

2
~
 ) определят напълно 

параметрите на системата, но със съвършено различни изрази в сравнение с предния случай 

(на детайлите няма да се спираме в Автореферата). Коефициентите 
1

~
  и 

2
~
  са комплексни 

в общия случай, докато сега 0
~  е винаги реален (както следва от (5.17)) и отново броят на 

независимите параметри е пет. 

5.1.5 Случай xss Rr 101  : Симетрична система 

Тук са изложени само крайните резултати за този частен случай. Елипсометричното 

отношение 01 се дава, както и в случая xss Rr 101  , от средната стойност на (X) върху 

единичната окръжност – у-нение (5.17). В допълнение, сега и Френеловия коефициент за s 

поляризация sr01  и ъгълът на падане могат да се определят от 0
~ и 

1
~
 . Сега са достатъчни 

само два Фурие коефициента, от които се определят всички системни параметри и в 

допълнение – ъгъла на падане. 

5.1.6 Изводи 
Системата прозрачен слой/произволна подложка може да бъде напълно описана чрез 

само три от коефициентите във Фурие разложението по дебелина на елипсометричната 

функция. Познаването на тези три Фурие коефициенти е достатъчно за експлицитното 

определяне на неизвестните параметри на слоя и подложката. Анализът показва, че 

обратната елипсометрична задача трябва да се разглежда поотделно, в зависимост от това, 

дали модулът на Френеловия коефициент на отражение за s поляризация на интерфейса 

среда/слой е по-голям, равен или по-малък от този за интерфейса слой/подсистема. 

Основното предимство на тези резултати е, че ако необходимите три Френелови 

коефициента са определени експериментално, всички параметри на слоя и подсистемата след 

това могат да се определят аналитично. По този начин е показано, че обратната 

елипсометрична задача за разглежданата система може да бъде решена на базата на 

измерване на оптичния отклик за различни дебелини. Елипсометричните измервания при 

различна дебелина на слоя носят информация за: 

1. Показателя на пречупване на прозрачен слой върху произволна подложка 

(многослойна подсистема), който може да бъде определен без никакви данни за 

подсистемата, избягвайки по този начин натрупване на грешки. 

2. В допълнение могат да бъдат определени обобщените Френелови коефициенти на 

подсистемата. 

 

5.2 Абсолютна рефлектометрия и обобщена елипсометрия чрез измерване на 
интензитета като функция на  разстоянието между две оптични системи 

5.2.1  Увод 
В тази точка е разгледано едно приложение на по-горните резултати за „абсолютна“ 

рефлектометрия и елипсометрия чрез използване на дебелината (или разстоянието м/у две 

оптични системи) като променлив параметър [P3]. Терминът „абсолютна“ по отношение на 

рефлектометрията тук се използва за обозначаване на факта, че в предложения 

експериментален подход отпада нуждата от референтен еталон (независимост от апаратната 

функция на източника или приемника). Както е известно, елипсометрията е саморефериращ 

се метод, но само по отношение на конвенционалното й използване, при което се определя 

отношението на обобщените Френелови коефициенти за p и s поляризация =Rp/Rs.  

Предложеният тук метод за определяне поотделно на Rp и Rs (а не само на тяхното 
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отношение) на практика представлява „обобщена“ елипсометрия която дава повече 

информация, в сравнение с конвенционалната. 

Разгледана е общата обратна задача за извличане на информация от измереното 

изменение на интензитета на отразения сигнал, дължащо се на изменението на разстоянието 

между две оптични системи. Една от тези системи се предполага хомогенна с известен 

(реален) показател на пречупване, докато другата е произволна с неизвестни параметри. 

Измерваният сигнал на отражение се предполага подложен на произволно отместване и 

усилване, като и двата фактора (адитивният и мултипликативният) се предполагат 

неизвестни. В допълнение, началното разделително разстояние между двете системи също се 

предполага неизвестно. Тук показваме, че тази нелинейна обратната задача има експлицитно 

решение в термините на първия и втори Фурие хармоник на интензитета като функция на 

разделителното разстояние между двете системи. При това е възможно еднозначното 

определяне на коефициентите на отражение за двете фундаментални поляризации |Rp| и |Rs|  

(независимо от постояннотоковото отместване и усилването на сигнала) плюс фазовата 

разлика между тях )/arg( sp RR . Поотделно фазите на обобщените Френелови коефициенти 

могат да бъдат определени само ако е известно началното разделително разстояние между 

двете системи и обратно – това разделително разстояние може да се определи при известни 

фазови разлики.  

5.2.2 Постановка на задачата 
Системата, която се разглежда тук, е показана на 

Фигура 5-3. Тя се състои от среда с показател на 

пречупване n
0
, разделителен слой с реален показател на 

пречупване n
1
 и дебелина t, и оптична (под)система Sx. 

Системата Sx е произволна, дотолкова, доколкото 

позволява описание чрез комплексните обобщени 

Френелови коефициенти Rxp и Rxs, съответно за p/s 

поляризация. Предполага се, че разделителните 

граници са локално паралелни, т.е. дебелината на слоя t 

е много по-малка от размера на светлинния сноп и 

кохерентната дължина на използваната светлина. 

Нормалното падане е най-често срещаната ситуация, но 

по-нататък ще разглеждаме общия случай на 

произволен (но известен) ъгъл на падане 
0
. Единственото ограничение е, че ако n

0
>n

1
, то 

0
 

е по-малък от критичния ъгъл за границата 0/1. По-нататък за краткост индексите p/s няма да 

се пишат, помнейки, че резултатите по-долу са валидни и за двете поляризации поотделно. 

На практика те са валидни за произволна поляризация, при условие че Френеловите 

коефициенти r са дадени за използваната поляризация на падащата светлина. 

 Ако интензитетът на падащата светлина е I0, то интензитетът на отразената ще бъде 

 
0

2
IRI th   (5.18) 

Нека допуснем, че можем да определяме интензитета I(t) като функция на 

разстоянието t. Три примера на практически реализируеми експериментални конфигурации 

са показани схематично на Фигура 5-4. 

Първият пример (Фигура 5-4-а) е изпъкнала леща върху повърхността на системата Sx, 

където радиалното разпределение на интензитета на отразената светлина (Нютоновите 

пръстени) лесно се представя като функция на разстоянието между повърхността на лещата и 

тази на Sx системата. Във втория случай разстоянието между плоските повърхности на 

системата Sx и полуцилиндрична леща  (Фигура 5-4-b) или края на оптично влакно (Фигура 

5-4-c) може да се изменя контролирано, например чрез пиезолектрично устройство.  

 
Фигура 5-3: Схематично представяне на 

разглежданата система. Sx е произволна 

оптична система, която напълно се описва от 

обобщените си комплексни Френелови 

коефициенти Rxp(s) . t е разстоянието между 

двете подсистеми, I(t) – интензитетът на 

отразената светлина. 
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Фигура 5-4: Три възможни експериментални конфигурации за измерване на изменението на интензитета  I(t) като 

функция на разделителното разстояние до системата Sx:  (a) Нютонови пръстени между изпъкнала леща/система 

Sx; (b) полуцилиндрична леща/Sx; (c) краят на бифуркирано оптично влакно/Sx. 

 

Показателите на пречупване n
0
 и n1 се смятат за известни (това лесно може да бъде 

осигурено в експериментални условия). Що се отнася до разделителното разстояние t, в 

реални условия то може да се определи с много добра прецизност, но само с точност до 

адитивна (и неизвестна) константа, която по-нататък е обозначена с t0. Затова по-нататък ще 

смятаме, че при реални измервания интензитетът ще се различава от идеалната ситуация и се 

дава в общия случай от 

 
2

0

2
)()()( tRbaItRkItI str   (5.19) 

където всяко отместване (offset) (дължащо се например на паразитно отразена и/или разсеяна 

светлина, постояннотоково отместване в електронния тракт и т.н.) и коефициент на усилване 

(включващо чувствителността на детектора, интензитет на източника и електронното 

усилване) са отчетени чрез коефициентите a и b. 

Сега проблемът може да се формулира накратко така: каква информация за системата 

може да се извлече от измерената функция I(t)? 

5.2.3 Обратната задача  
Така формулираната обратна задача е нелинейна с 5 неизвестни параметъра – 

коефициентите a и b, началната дебелина на разделителния слой t0 и комплексния обобщен 

Френелов коефициент(и) )exp( xxx iRR  . На практика, в задачата има само 4 независими 

неизвестни, защото фазата на Rx  може да бъде включена във фазовия X, и тогава 

 
ZRr

ZRr
R

x

x






1
 (5.20) 

където  

 )/2exp()exp()/2exp()/2(exp 000   DitiDitDtiXXZ x   (5.21) 

Неизвестната фаза  Dtx /2 00   (или )exp( 00 iX  ) съдържа двата корелиращи 

параметъра x  и t0 (произволна начална дебелина). Очевидно е, че може да бъде определена 

или началната дебелина t0 (с точност цяло число пъти D ), ако е известна фазата на 

обобщения Френелов коефициент x , или, при известно t0, фазата и следователно – пълния 

комплексен обобщен Френелов коефициент на системата Sx. Първата ситуация е важна, 

когато е интересно определяне от Нютоновите пръстени на разстояние на обект (напр. 

частици, весикули или биологични обекти (клетки)) до повърхност [130-132].  При това е 

необходимо познаването на фазата x . За хомогенна диелектрична система Sx, тази фаза е 

известна(  /0x ) и t0 може да бъде определено от 0  и Фурие коефициентите на I(t) както 

е показано по-долу. Обратно, ако от интерес са параметрите на Sx, пълната информация за 
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нейния оптичен отклик (т.е. обобщения Френелов коефициент Rx) може да бъде определен 

ако първоначалното разделително разстояние t0  е известно. 

От (5.20) 
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  (5.22) 

 

където * е комплексно спрягане и е използвано Z*=1/Z (n1 се предполага реален). Съвместно 

с (5.19) за интензитета I се получава 
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Както бе обсъдено по-горе, остават 4 неизвестни параметъра – a, b,  xR  и 0 , които 

трябва да бъдат определени от набора от експериментални точки - измерени интензитети Ij за 

съответните разстояния tj. Тази обратна задача сега лесно може да бъде преформулирана 

като минимизационна обратна задача, но този подход носи всички присъщи на числената 

минимизация недостатъци. В следващата точка ние предлагаме експлицитно и еднозначно 

решение на тази обратна задача, базирано на Фурие разложението на I(t) сигнала и на 

резултатите от предния параграф. 

5.2.4 Експлицитно решение на обратната задача  
По-долу е приложен аналогичен на [P15] (вж. предния параграф) подход, и тук няма да 

разглеждаме подробно математическите детайли.  Да разгледаме контурния интеграл с 

подинтегрална функция (5.23) 
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където L е единичната окръжност 1Z в комплексната равнина. Първият член отдясно е 

нула според теоремата на Коши [133]. Подинтегралната функция на втория член има два 

прости полюса: xRr и )/(1 xRr . Първият е винаги вътре в областта, оградена от L (понеже

1xrR ), докато вторият е винаги извън тази област и съгласно теоремата за резидуумите 
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от които получаваме модула на Френеловия коефициент и фазата 0  

 










L

L

L

L
x

dXXI

XdXXI

X
rdZZI

ZdZZI

r
R

)(

)(
1

)(

)(
1

0  (5.27) 

 























L

L

XdXXI

dXXI

rX
)(

)(

arg)arg( 00 . (5.28) 

Използвайки, че 10 X за коефициента на отражение по интензитет се получава 
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За определяне на останалите два параметъра a и b (ако е необходимо) е достатъчно да 

се приложи проста линейна регресия (вж. съотношение (5.19)). 

Контурните интеграли в комплексната равнина лесно могат да бъдат трансформирани 

в реални определени интеграли и чрез тях (5.28) и (5.29) стават 
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където c1, s1, c2 и s2 са Фурие коефициентите (съответно, 1-вия и 2-ия хармоници) на сигнала: 
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В реална ситуация интензитетът Ij се измерва в дискретни точки tj и интегралите от  

(5.32) трябва да се заменят с Фурие суми. В теорията на Фурие анализа са разработени 

различни ефективни методи за тези числени пресмятания (напр. [134]) и те не са 

дискутирани тук. 

5.2.5 Изводи  
Три са основните предимства на предложения метод и решение на обратната задача: 

1. Предложеното решение на обратната задача позволява от данните за интензитета на 

отражение I(t) да се определи коефициента на отражение 
2

xR на неизвестна система Sx, без 

да са известни константите a и b и началното разстояние t0. Следователно, не е необходима 

никаква калибровка на източника, детектора, на усилването и отместването на сигнала, както 

и отпада нуждата от референтен образец, т.е., предложеният метод е  саморефериращ се 

метод за определяне на коефициента на отражение.  

2. Въпреки че фазата на Rx не може да бъде определена без да се знае t0, ако то е 

константа по време на измерването, относителното изменение на фазата на Rx е определено. 

Това означава например, че при спектроскопични измервания, в допълнение към 

спектралната зависимост на модула )(xR , с предложения метод се определя и фазовата 

дисперсия (с точност до адитивна константа) ))(arg()(  xx R . Това значително 

разширява информативността на спектроскопичните рефлектометрични измервания.  

3. При използване при наклонено падане с отделни измервания (които могат да бъдат 

и паралелни във времето) за двете фундаментални p/s поляризации методът се превръща в 

обобщен, по-информативен от конвенционалния елипсометричен метод, определяйки за 

неизвестната система не два ( )arg()arg( sp RR   и sp RRtg / ), а три параметъра -  , 

pR  и sR . 
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Представените в тази и следващата глава резултати са свързани с елипсометрична 

изследване на различни системи и процеси. Тук целта е двояка – от една страна, тези 

приложения  демонстрират практическото приложение на апаратурата и новите решения и 

подходи в решаването на обратната елипсометрична задача, изложени по-горе. От друга 

страна, тези резултати имат самостоятелно значение във всяка конкретна ситуация.   

6.1  Изследване на процесите на растеж на сулфидни слоеве върху сребърна повърхност  
6.1.1 Увод 

Тук са представени накратко резултатите от изследване на процеса на растеж на 

сребърно сулфиден слой върху сребърна повърхност в резултат на реакцията и със 

сероводород [P18,P19,C7]. Бързодействието на наличната елипсометрична апаратура (пълно 

определяне на елипсометричните ъгли на всеки 100 ms) позволява детайлно изследване на 

процеса на сулфидизация на сребърната повърхност в присъствие на сероводород. 

Едновременно с елипсометричното проследяване на кинетиката на процеса бе изследвано и 

изменението на електричното съпротивление на слоя.  

Главната задача на това изследване бе изясняване на възможността за използване на 

този процес като датчик на сероводород и др. сяросъдържащи съединения. Освен за сензорни 

цели [135, 136], такива изследвания са интересни и във връзка с безопасността при 

използването, изменението и въздействието на наноматериали (в случая сребърни 

наночастици) върху околната среда [137], корозоустойчивост на материала (среброто е 

масово използван материал за електрически контакти) [138-140], оценка на влиянието на 

сулфидния слой върху загубите на повърхнинни плазмони [141, 142], както и при получаване 

на качествени Ag2S филми [143]. 

6.1.2 Експериментални детайли 
Сребърните слоеве с дебелина от порядъка на 140 nm са получени върху стъклени 

подложки чрез химическо отлагане [P18]. За едновременни елипсометрични и електрически 

изследвания бе разработена специална установка с термостабилизирана клетка и 

контролирано подаване на газ.  

6.1.3 Елипсометрични измервания 
Типични резултати на изменения на елипсометричните ъгли ψ и  по време на 

растежа наслоя при концентрация на  сероводород 180 ppm и температура на подложката 

35C са показани на Фигура 1-1. 

 

Фигура 6-1: Изменение на 

елипсометричните ъгли ψ (а) 

и  (b) с времето при 

концентрация на  

сероводород 180 ppm. 

6.1.4 Електрически измервания 
Едновременно с елипсометричните измервания се извършваха и измервания на 

съпротивлението на слоя. На Фигура 6-2 е показано изменението на пада на напрежението 

върху сребърен слой (пропорционално на съпротивлението на слоя) при взаимодействие на 

повърхността със 180 ppm сероводород. Данните са снети едновременно с елипсометричните 

ъгли, показани на Фигура 1-1. Очевидно, електрическите измервания са с по-малък шум, по-
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удобни и по-евтини са при използването им в краен сензор, но както ще видим по-долу, 

елипсометричните измервания дават възможност за детайлно изучаване на процеса на 

сулфидизация.  
 

 
 

Фигура 6-2: Изменение на пада на 

напрежението върху сребърен слой при 

взаимодействие на повърхността със 180 ppm 

сероводород. Данните са снети едновременно с 

елипсометричните ъгли, показани на Фигура 

1-1. 

Фигура 6-3: Промяна на съпротивлението на сребърен 

слой за продължителен период от време в резултат на 

сулфидизацията му в естествена среда. Добре изразените 

денонощни периоди отразяват промяната на съдържаниято 

на сероводород в атмосферата през дневния и нощния 

период. 

Пример е даден на Фигура 6-3, където е показана  промяната на съпротивлението на 

сребърен слой за продължителен период от време в резултат на сулфидизацията му в 

естествена среда. Ясно се виждат пиковите часове на замърсяване около 17 часа
1
.  

6.1.5 Резултати и дискусия 
Следващата стъпка при решаване на тази конкретна елипсометрична задача е избор на 

модел на изследваната система. Естествено е в случая да се предположи простия модел 

Ag/Ag2S/въздух. За предварителен анализ е решена правата елипсометрична задача -  

пресмятане на  елипсометричните ъгли при променлива дебелина на сулфидния слой върху 

сребро. -  диаграмата от тези пресмятания, заедно с  -  диаграмите на вода върху тези 

структури с различна дебелина на сулфидния слой и параметър – дебелината на водния слой 

са показани на Фигура 6-4. Маркировката върху кривите отговаря на 1 nm от съответния 

слой, а с BP е обозначена точката, отговаряща на чиста сребърна повърхност. 

Експериментално измерените елипсометрични ъгли не съответстват през целия ход на 

кинетиката на  -  диаграмата за системата Ag/Ag2S/въздух (Фигура 6-5), което предполага 

избора на по-сложен модел за интерпретация на данните - системата Ag/Ag2S/вода/въздух. 
 

  
Фигура 6-4: Теоретична ψ- диаграма на процеса на 

нарастване на слой Ag2S за системата Ag/Ag2S/в-х. 

Показани са и ψ-  криви за системата Ag/Ag2S/H2O/в-х с 

параметър дебелината на водния слой. Маркировката 

върху кривите тях отговаря на 1 nm от съответния слой. 

Фигура 6-5: ψ- диаграма на процеса на 

сулфидизация за образеца от предните фигури. 

Нанесени са теоретичните ψ-  криви за 

системата Ag-Ag2S-H2O. Маркировката върху тях 

отговаря на 1 nm от съответния слой. 

                                                 

1
 Непубликувани данни. Измерванията са правени в София, Физически факултет в продължение на 

седмица. 
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Резултатите от решаването на обратната елипсометрична задача за тази система с два 

неизвестни параметъра – дебелините на сулфидния и водния слой са показани на Фигура 6-6. 

Както се вижда, бързата начална сулфидизация протича при наличието на 4-5 nm воден слой, 

който в процеса на реакцията намалява до 1-2 nm (силно флуктуирайки) със забавяне на 

скоростта сулфидизация. Повторението на сулфидизацията (след престой от 24 часа без 

наличие на H2S) върху вече образуван сулфиден слой (начало т. А на Фигура 6-5) показва 

същото поведение.  

Горните резултати (Фигура 6-6) 

илюстрират приложение на елипсометрията 

за сложна система, в която дебелините на два 

от слоевете варират независимо в 

нанометровия диапазон и могат да бъдат 

успешно определени с фотометрична 

елипсометрия. Кинетиката на сулфидизация  

е в добро съгласие с резистивните 

измервания..  

6.1.6 Изводи 
Показано е, че фотометричната 

елипсометрия е успешно приложима и много 

информативна за проследяване на кинетиката 

на сложни процеси. В случая на 

сулфидизация на сребро в атмосфера на 

сероводород решаването на обратната 

елипсометрична задача позволява 

проследяване на изменението на дебелините 

в нанометровия диапазон на два слоя 

едновременно.   

Изяснен е механизма на първоначалния етап на сулфидизация и е показано, че 

процесът може да се използва за детекция на сероводород за ppm-ни концентрации в 

съчетание с много добра селективност спрямо други газове. 

6.2 Елипсометрично изследване на кинетика на формиране на слой по метода на 
центрофугиране 

6.2.1 Увод 
Методът на центрофугирането (spin coating) е понастоящем един от най-широко 

използваните методи за получаване на тънки еднородни слоеве с дебелини в микро и 

нанометровия диапазон. Интересът към метода започва преди повече от половин век, когато 

Емсли [144] показва теоретично, че за Нютонова течност върху въртящ се диск 

първоначални произволни пертурбации на повърхнинния профил се изглаждат с времето, 

водейки до равномерен слой. Методът стартира с приложения като нанасяне на боя [145], но 

бързо се утвърждава като основен метод за нанасяне на фоторезисти за фотолитография при 

производството на интегрални схеми [146], покрития за оптични елементи, телевизионни 

екрани и магнитни дискове [147]. Интересът към метода не стихва заради нови приложения, 

свързани с нанотехнологиите [148], нови енергийни източници [149], органична електроника 

[150] и т.н. Разбира се, в резултат на тези многобройни приложения, методът е много 

интензивно изследван както теоретично, така и експериментално. Но поради факта, че 

процесът е силно специфичен, зависейки и от свойствата на подложката и от свойствата на 

материала, от който се формира слоя, то всяко ново приложение на метода изисква 

изследване на процеса и оптимизация на параметрите му. Затова изследванията в тази посока 

продължават и досега [149, 151].  

 
Фигура 6-6: Изменение на дебелината на водния (*) 

и сулфидния (+) слой, определени от 

елипсометричните измервания и нормираната 

дебелина на сулфидния слой, определена от 

електрическите измервания (плътна крива). 
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Като безконтактен и безразрушителен метод, елипсометрията по принцип е много 

подходяща за характеризиране на този процес, но такива изследвания поставят 

допълнителни изисквания. Първо, изследването в реално време налага геометричното 

съвместяване на двете апаратури и второ, изисква съответното бързодействие на 

елипсометричната апаратура. В тази точка са демонстрирани възможностите на разгледаната 

в гл. 2 фотометрична апаратура [P14] за изследване на кинетиката на процеса на формиране 

на слой по метода на центрофугирането [C4]. За обработка на данните е използвано 

разгледаното в гл. 4 полиномиално решение на обратната елипсометрична задача за слой 

върху произволна подложка [P6].  

6.2.2 Метод на центрофугирането 
За получаване на тънки слоеве върху бързо въртящ се диск се използва изходен 

материал, който обикновено е разтвор. Едната компонента на разтвора е силно летлива и се 

изпарява по време на въртенето, оставяйки тънък, хомогенен слой от разтвореното вещество. 

Най-просто теоретично се описва началния етап на процеса, когато доминира баланса между 

центробежната и вискозна сили и изпарението може да се пренебрегне [144]. При 

предположението за безкрайна, въртяща се равнина и Нютонов флуид, изтъняването на слоя 

зависи само от три параметъра: началната дебелина h0, вискозитета на течността  и 

скоростта на въртене .  

  3/41/ 2

0

2

0 thhh   (6.1) 

Интересно е, че при липса на изпарение и константен вискозитет при  дълговременно 

приближение, началната дебелина не оказва влияние върху процеса. Наистина, от (6.1) 

следва, че за времена 2

0

24/3 ht    

  2//3 th   (6.2) 

и дебелината не зависи от началното условие h0 (трудно контролируема величина) и е 

обратнопропорционална на корен квадратен от времето. Това е важен резултат, който 

показва възможността за добър контрол върху крайната дебелина на слоя.  

6.2.3 Експериментална установка за получаване на слоеве по метода на 
центрофугирането 
Наличните комерсиални апарати за получаване на слоеве по 

метода на центрофугирането не позволяват елипсометрични 

измервания заради големите им размери. За да се демонстрират 

възможностите на елипсометрията е разработена специална 

установка за получаване на слоеве по метода на центрофугирането 

с достатъчни малки размери, за да е съвместима с 

елипсометричната апаратура. Тя се състои от въртящ се диск с 

вакуумно засмукване за фиксиране на образеца по време на 

въртенето и съответната електроника и програмно осигуряване 

(Фигура 6-7). Установката позволява компютърно контролируема 

скорост (500 – 9000 rpm) със стабилизация на оборотите с обратна 

връзка, задаване на произволна последователност на изменение на 

оборотите и времетраене на отделните етапи. Системата позволява включване на 

стробоскопично осветление за видеозапис на процеса, което разширява възможностите й за 

стробоскопична визуализираща елипсометрия. Контролният модул на установката осигурява 

необходимия синхронизиращ сигнал за управление на стробоскопичното осветление. Тази 

установка е използванa от нас за получаване на чувствителни към електронния лъч слоеве за 

използване в разработената от нас система за електронно – лъчева литография [57]. 

 
Фигура 6-7:  

Схема на установката за 

центрофугиране.  
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6.2.4 Елипсометрични измервания 
Елипсометричните измервания са направени при ъгъл на падане 65 с източник HeNe 

лазер (дължина на вълната 632.8 nm). Лазерното петно е позиционирано в центъра на 

въртящата се подложка и цялата установка е юстирана много внимателно, за да се насочи 

отразеният лъч по детектиращото рамо на елипсометъра. По време на процеса на 

центрофугиране данните (елипсометричните ъгли  и ) са снемани 10 пъти в секунда. 

Предварително многоъглово нулево четиризонно измерване е направено на неподвижна 

подложка за определяне на нейните параметри. 

Експериментите са направени с трансформаторно масло, отложено на силициева 

подложка при 900 rpm. Изборът му се определя от факта, че в процеса на получаване на слой 

той не се изпарява и експерименталните резултати могат по-лесно да бъдат съпоставени с 

теорията. Вискозитетът на маслото (22 cSt) бе измерен предварително с вискозиметър на 

Убелоде. Дебелината на слоя SiO2 (3.5 nm) на повърхността на подложката също е 

определена от отделно нулево елипсометрично измерване при различни ъгли на падане.  

 
Фигура 6-8: Зависимост елипсометричните ъгли ψ (a) и  (b) от времето при скорост на въртене 900 rpm и 

вискозитет 22 cSt.  

Експериментално измерените стойности на 

елипсометричните ъгли  и  като функция на времето 

са показани на фигура Фигура 6-8. Ясно се виждат 

осцилациите на елипсометричните ъгли  и  по време 

на процеса. Интервалът между две еквивалентни точки, 

който отговаря на изменение с един период по дебелина, 

нараства с времето. Това показва, че процесът на 

изтъняване на слоя е по-интензивен в началото и се 

забавя с времето, както следва да се очаква от (6.2). 

Периодичността на процеса на центрофугиране се вижда 

по-добре на   диаграмата на експерименталните 

данни – Фигура 6-9. Промяната на дебелината води до 

движение на () точката по затворен контур, 

минавайки през еднакви стойности с промяна на един 

период по дебелина.  

6.2.5 Обработка на данните 
Обработката на елипсометричните данни се базира 

на многослойния модел, показан на Фигура 6-10. 

Параметрите на SiO2 слоя са предварително определени 

от многоъглови елипсометрични измервания в отсъствие 

на маслен слой. Наличието на много данни при различни 

дебелини позволява независимо определяне на показателя 

на пречупване на масления слой (N1 = 1.48). След тази 

 

Фигура 6-9: - диаграма на процеса 

на изтъняване на слоя.Скорост на 

въртене 900 rpm и вискозитет 22 cSt.. 

 
Фигура 6-10: Двуслоен модел на 

изследваната структура. Масленият 

слой се разтича върху силициева 

подложка с естествен оксиден слой. 
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предварителна обработка на данните и определяне на параметрите на структурата 

единствено неизвестна остава дебелината на масления слой, като тя може да бъде определена 

за всяка измерена двойка елипсометрични ъгли   -  поотделно (гл. 4 и 5). Така получените 

дебелини като функция на времето са показани на Фигура 6-11 заедно с теоретичната крива, 

пресметната от (6.1). 
 

 

Фигура 6-11: Промяна на 

дебелината на слоя като функция 

от времето (a) и обратен корен 

квадратен от времето (b). Точки 

– експериментални данни, 

плътна крива – теория. Начална 

дебелина 10.34 m, скорост на 

въртене 900 rpm, вискозитет 22 

cSt 

При пресмятането на теоретичната крива е използван само едни свободен параметър 

(началната дебелина на слоя – h0), другите два (вискозитет и скорост на въртене) се смятат за 

известни. На Фигура 6-11-b, където същите данни са начертани като функция на обратен 

квадратен корен от времето, ясно се вижда линейна зависимост между дебелината на слоя и 

обратния квадратен корен от времето - (6.2). Вижда се също така, че данните позволяват 

много точна калибровка на получаваната при различно времетраене дебелина на слоя.  

6.2.6 Изводи 
Получените в глава 4 и 5 решения на обратната елипсометрична задача са приложени 

успешно при проследяване в реално време на промяната на дебелината на слой, получен по 

метода на центрофугирането. Показано е, че фотометричната елипсометрия с възможност за 

работа в реално време е изключително подходящ метод за изследване на процеса и 

определяне на параметрите на слоеве, получавани по метода на центрофугиране. 

6.3 Спектроскопична елипсометрия на златни наночастици, внедрени в диелектрична 
матрица. 

6.3.1 Увод 
Нанокомпозитните материали с наноразмерни метални [152] или полупроводникови 

[153] кластери или кристали, внедрени в диелектрична матрица, имат редица потенциални 

приложения като например катализа, фотоника, магнитни и електронни устройства и др. По-

специално, Au наночастици, внедрени в диелектрични матрици като SiO2 и Al2O3 са 

композитни материали, които имат възможни приложения като сензорни материали, анти-

отражателни покрития за слънчеви клетки, фотокатализа и плазмонни приложения.  

Тук са изследвани оптичните свойства на нанокомпозитни материали, състоящи се от 

златни наночастици, внедрени в диелектрични матрици (Al2O3 и SiO2) [C2]. Целта е да се 

определи чрез спектроскопична елипсометрия ефективния комплексен показател на 

пречупване на системата като функция на съдържанието на злато. За определяне на обемното 

му съдържание в слоевете е използвано приближението на ефективната среда. 

6.3.2 Получаване на образците  
Тънкослойните структури от Al2O3 и SiO2, съдържащи злато, са получени чрез 

магнетронно разпрашване върху силициеви и стъклени подложки. Концентрацията на злато в 

слоевете е контролирана чрез промяна на количеството му върху мишените. Изследваната 

структура е от типа слой/подложка, където слоят е композитен  материал. 
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6.3.3 Методи за изследване. 
Елипсометричните данни са получени с PCSrorA-A елипсометър в спектрален 

диапазон 450 – 700 nm [C5]. Многоъглови нулеви измервания при фиксирана дължина на 

вълната (632.8 nm) са използвани за определяне на дебелините на слоевете, след което са 

извършени фотометрични елипсометрични измервания за определяне на  дисперсията на 

комплексния показател на пречупване на композитните слоеве. Спектри на обратно 

разсейване (RBS) с 2.4 MeV He
2+

 са снети при нормално падане и ъгъл на разсейване 165º. За 

определяне на разпределението по дълбочина на елементите Au, Si, Al и O, както и на 

дебелината на оксидния слой от RBS данните е използвана минимизационна процедура 

[154].  

6.3.4 Резултати и дискусия. 
За обработка на елипсометричните данни е използван трифазен модел на хомогенен 

слой върху полубезкрайна (непрозрачна) подложка. Част от данните са анализирани с 

приближенията на ефективната среда на Максуел – Гарнет и Бругеман [155]. В използваната 

минимизационна процедура свободни параметри са обемното съдържание на златните 

кластери и дебелината на слоя. Целта бе да се определи дисперсията на съответните 

ефективни показатели на пречупване. И двата метода дават близки резултати за обемното 

съдържание на златните кластери и дебелините. Двете приближения обаче не могат да 

опишат оптичните константи на композитните слоеве в целия спектрален диапазон. 

Несъответствията най-вероятно се дължат на нехомогенност на слоевете и полидисперсия на 

златните кластери. По-добро съвпадение може да се очаква след термично отгряване на 

структурите, където размерът и формата на златните частици биха били по-добре 

дефинирани. 

Таблица 6-1. Описание на изследваните образци и резултати за получената дебелина на повърхнинния слой 

от различни методи: Ръдърфордово обратно разсейване, приближение на ефективната среда и нулева 

елипсометрия. 

Номер на образеца 

Материал 

на 

матрицата 

RBS анализ 
Елипсометрия 

(EMA) 
Eлипсометрия 

Дебелина 

(nm) 

Au 

at.% 

Дебелина 

(nm) 

Au 

vol. % 
Дебелина (nm) 

C39 SiO2 180 2.8 176 2.0 182±2 

C51 SiO2 180 5.8 180 7.0 185±2 

C34 SiO2 220 10.5 255 10.5 252±2 

C43 Al2O3 170 2 235 1.3 220±2 

C54 Al2O3 140 9 222 7.5 210±2 

C30 Al2O3 170 17 185 13.2 183±2 

 

В Таблица 3-1 са дадени резултатите от определяне на дебелините на базата на 

многоъгловите нулеви елипсометрични измервания, както и данните от Ръдърфордово 

обратно разсейване. Сравнението на дебелините, получени от нулеви измервания и тези 

получени от ЕМА показва добро съвпадение. За определяне на ефективните показатели на 

пречупване на композитните слоеве, данните от спектроскопичните елипсометрични 

измервания са минимизирани за всяка дължина на вълната, като са използвани стойности за 

дебелините, получени от нулевите многоъглови измервания. 

На Фигура 6-12 са дадени резултатите за пресметнатите стойности на реалната и 

имагинерната части на ефективния показател на пречупване. Дисперсионните зависимости 

на материала на матриците (Al2O3 и SiO2) също са дадени за сравнение. За ниско съдържание 

на злато в слоевете (под 3 атомни %)  почти няма поглъщане в слоевете и реалната част на 

показателя на пречупване е близка до тази на материала на матрицата. При по-високи 

концентрации показателят на пречупване се променя съществено и имагинерната част вече 

не може да се пренебрегне. Както се вижда от фигурата, екстинкционният коефициент има 

ясен максимум около 500 и 525 nm за Al2O3 матрица и 500 nm за SiO2 матрица, който е по-

добре изразен за Al2O3. По положението на тези максимуми може да се направи оценка за 



ГЛАВА ШЕСТА 

 

 .52 . 

размера на златните кластери които са около 30 nm (при максимум на 525 nm) и под 5nm (за 

500 nm) [156, 157]. Увеличаването на концентрацията на злато води до изместване на 

максимумите към по – големите дължини на вълната, което съответства с поглъщането на 

златни частици [156, 157]. 

6.3.5 Изводи. 
Оптичните свойства на 

композитни материали, съставени от 

златни кластери, внедрени в 

диелектрични матрици, са изследвани 

с нулева (=632.8 nm) и 

спектроскопична елипсометрия в 

диапазона 450 – 700 nm. За обработка 

на данните е използван трифазен 

модел на хомогенен слой върху 

поглъщаща подложка. Дебелината на 

слоевете и процентното съдържание 

на злато в тях са определени с 

приближението на ефективната среда. 

Получените стойности са близки с 

тези, получени от Ръдърфордово 

обратно разсейване. От 

дисперсионната зависимост на 

имагинерната част на показателите на пречупване на композитните слоеве е направена 

оценка за размера на златните кластери. Максимум около 500 nm в екстинкционния 

коефициент съответства на частица с размери под 5 nm, а на 525 nm съответства частица 

около 30 nm. 

6.4 Спектроскопична елипсометрия на термично отгрети Ta слоеве, подходящи за 
Ta/GaAs Шотки фотодиоди. 

Между различните видове полупроводникови фотодетектори – базирани на 

фотопроводимост, p-n преход, p-i-n преход, преход метал/полупроводник (Шотки бариер) и 

т. н. [158], Шотки фотодиодите предлагат определени предимства – технологична простота, 

добра квантова ефективност, голямо бързодействие и малък тъмнови ток  [159]. Ta/GaAs 

Шотки структурите са подходящи в това отношение заради много добрата адхезия на Ta към 

GaAs и лесното нанасяне на метала с магнетронно разпрашване.   

Отгряването (във въздух или кислородна среда) води до частична оксидация на 

металния слой, което освен че защитава и пасивира структурата, предлага и допълнителни 

възможности – контролирано изтъняване на първоначално отложения Ta слой и формиране 

на антирефлекционно покритие. За целта е нужно да се определят оптичните свойства 

(комплексния показател на пречупване) на частично окисления Ta слой в работния 

спектрален диапазон. Тук е представено решението на тази задача с помощта на 

спектроскопична елипсометрия [P20,P23]. 

6.4.1 Получаване на образците и експериментални детайли 
Образците, изследвани със спектроскопична елипсометрия, са приготвени с 

магнетронно разпрашване на 40 nm Ta слой върху стъклени подложки при условия, 

идентични на тези, използвани за GaAs подложки [160]. Идентична е и последващата 

термична процедура на отгряване в сух въздух за 100 min при 400C (образци, реферирани 

тук като TaO1) и 410C (образци TaO2). Елипсометричните измервания са направени със 

спектрален фотометричен елипсометър, описан в гл. 2. За предварително уточняване на 

модела, използван за решаване на обратната елипсометрична задача са използвани данни от 

XPS и ТЕМ [161].  

 

Фигура 6-12: Реална (n) и имагинерна (k) част на ефективния 

показател на пречупване на композитните слоеве с различно 

съдържание на злато в Al2O3 (a) и SiO2 (b) диелектрични 

матрици. 



ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛИПСОМЕТРИЯТА. ТВЪРДОТЕЛНИ СТРУКТУРИ 

 

 .53 . 

Оптичен модел на структурата 

Структурата на термично окислени при близки условия Ta слоеве е изследвана в [162, 

163] и е установено, че е пореста, с нанометрови Ta включения в аморфен Ta2O5. Това се 

потвърждава и от TEM [161]. Тези данни позволяват да се построи адекватен оптичен модел 

на структурата– трислойна структура Ta2O5 (3-4 nm) | смес Ta2O5 + Ta (42 nm) | (7-10 nm) | 

подложка. Обект на интерес е комплексния показател на пречупване на слой 2 (Ta2O5 + Ta). 

Останалите показатели на пречупване се смятат за известни (както и дебелините на 

отделните области) и в анализа са използвани литературни данни за тях [164]. Численият 

анализ показа, че при решаване на тази обратна задача в рамките на грешките на входните 

данни влиянието на тънкия повърхнинен слой Ta2O5 е пренебрежимо и следователно може да 

се използва по-прост двуслоен модел в анализа. 

6.4.2 Резултати и дискусия 
За анализ на данните е използвана числена минимизационна процедура с два 

вариационни параметъра – реалната и имагинерна част на показателя на пречупване на слой 

2. Минимизационната процедурата е извършена за всяка двойка елипсометрични ъгли за 

съответната дължина на вълната.   

Спектрална зависимост на реалната и имагинерната части на комплексния показател 

на пречупване на слой 2 (Ta2O5 + Ta) за образец TaO1, отгрят при 400C и TaO2, отгрят при 

420C са представени на Фигура 6-13.  

  

Фигура 6-13: Спектрална 

зависимост на реалната (a) и 

имагинерната (b) части на 

комплексния показател на 

пречупване на слой 2 (Ta2O5 

+ Ta) за образец TaO1, 

отгрят при 400C и TaO2, 

отгрят при 420C. 

 

Реалната част на показателя на пречупване за TaO1 е практически постоянна в целия 

интервал от дължини на вълните 400-800 nm и е между 2.0-2.2. Тази стойност е близка до 

показателя на пречупване на обемен Ta2O5 [165, 166] и е в съгласие с данните за термично 

отгрети Та слоеве, отложени върху Si с електронно-лъчево изпарение [167]. Този резултат 

предполага, че плътността на получените слоеве е съизмерима с тази на обемен Ta2O5. 

Наблюдаваната разлика в дисперсията на комплексния показател на пречупване за TaO2 и 

TaO1 най-вероятно се дължи на по малките по размер включения на Ta за TaO2 в сравнение с 

тези на TaO1 [161]. Сравнително високите стойности на имагинерната част на показателя на 

пречупване за TaO2 и TaO1 (Фигура 6-13-b) говорят за поглъщане в Ta включения и се 

съгласуват добре с измерванията на оптично пропускане на подобни структури [161]. 

6.4.3 Изводи 
Определена е дисперсията на комплексния показател на пречупване на частично 

окислен Ta слой – част от Ta/GaAs структура, подходяща за Шотки фотодиоди. Тези данни 

са важни за оптимално подбиране на дебелината му за антиотражателно действие, наред със 

защитните пасивиращи свойства на този слой.  

 

6.5 Елипсометрично характеризиране на йонно имплантиран полиметилметакрилат.  
6.5.1 Увод 

Модификацията на оптичните свойства на полимери с йонна имплантация [168, 169] е 

добре установена технология и материали, получени  по този метод намират редица 

приложения [170-172]. Прозрачни в оптичната област полимери като полиметилметакрилата 



ГЛАВА ШЕСТА 

 

 .54 . 

(PMMA) са интересни в тази връзка. Известно е, че изменението на показателя на пречупване 

в приповърхностната област на PMMA в резултат на йонната имплантация при сравнително 

ниски енергии  е достатъчно за много практически приложения [173-175]. Познаването на 

профила на комплексния показател на пречупване в йонно модифицираната 

приповърхностна област е от голямо значение за тези приложения.  

В тази точка е описано приложението на многоъглова елипсометрия за определяне на 

профила на комплексния показател на пречупване на PMMA, модифициран с йонна 

имплантация на 50 keV Si йони при 6 различни дози в интервала 10
14

-10
17

 cm
-2

 [P1, P2, C1]. 

Пресметнатият оптичен отклик на елипсометрично определеният профил е тестван за 

съответствие с независими данни от многоъглово отражение [P22], спектроскопия и 

рентгенова фотоелектронна спектроскопия.    

6.5.2 Модел на структурата и минимизационна процедура 
Моделът, използван в минимизационната процедура за обработка на 

елипсометричните данни от многоъгловата елипсометрия включва три области: (i) въздух; 

(ii) йонно модифицирана област и (iii) PMMA подложка. Комплексният показател на 

пречупване в област (ii) се разглежда като променлив в дълбочина (по z-оста, избрана 

перпендикулярно на повърхността на образеца) - )()()( zikznzN  , но константен в 

равнините, паралелни на повърхността. Комплексният показател на пречупване N се 

пресмята с помощта на теория на ефективната среда (EMA). За целта областта (ii) се 

моделира като смес от два материала – единият е PMMA, а другият - йонно модифициран 

материал с неизвестен показател на пречупване mmm iknN   и разпределение на обемната 

част f(z). Тази функция е ключов параметър в модела – използването и (чрез EMA) позволява 

да се търси едно, а не две разпределения (n(z) и k(z)). 

SRIM [176, 177] симулации на енергийните загуби (EEL) по дълбочина показват, че 

EEL се разпределя в близост до повърхността - или като монотонно намаляваща функция 

(имплантирани йони) или със слабо изразен максимум близо до повърхността (атоми от 

материала). Въз основа на това бе  приет  Гаусов профил с нулево отместване за f(z) 

 )2/exp()( 22

max zfzf   (6.3) 

с параметри амплитудата maxf и ширната . След това N(z) се определя с помощта на теория 

на ефективната среда (EMA) на Бриджман (Bruggeman) [178, 179]. Този подход е приложен 

за двукомпонентна система. Единият компонент е PMMA с известен показател на 

пречупване NPMMA = 1.490 ± 0.005 ( 2

PMMAPMMA N ), определен за неимплантиран образец с 

многоъглова елипсометрия. Вторият компонент е йонно модифициран материал с неизвестен 

комплексен показател на пречупване Nm = nm +i.km (минимизационен параметър, 
2

mm N ) с 

обемно концентрационно разпределение, зададено от (6.3). Коефициентът на пречупване на 

композита N(z) ( 2))(()( zNz  ) се определя от 

0))(2/())())((1())(2/())()((  zzzfzzzf PMMAPMMAmm   (6.4) 

Правата задача се решава многократно за всяка итерация на минимизационната процедура. 

За целта конкретният профил на показателя на пречупване се апроксимира стъпаловидно 

чрез разбиване на  област (ii) на 100 слоя с еднаква дебелина 5 nm. След това се пресмятат 

обобщените Френелови коефициенти Rp и Rs (и от тях – елипсометричните ъгли  и ) за 

така получената многослойна структура, използвайки S-матричен подход.  

Както показват данните от AFM, грапавостта на повърхността на образците е 51 nm. 

В модела на изследваната система това бе отчетено с включване на още един, повърхностен 

слой с дебелина 5 nm и показател на пречупване, определян чрез EMA с две компоненти – 

въздух и N(0). Това позволи да се оцени влиянието на грапавостта върху определяният 

профил. 
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6.5.3 Резултати и дискусия 
Експерименталните данни от 

многоъглова елипсометрия за PMMA, 

имплантиран с различни дози Si
+
  йони, заедно с 

данни за чист PMMA са показани на  Фигура 

6-14. Показани са и теоретичните криви за 

оптичният отклик на системи с определените от 

решаването на обратната задача чрез описаната 

в предната точка процедура профили на 

показателя на пречупване N(z). 

За всички образци измерените и 

пресметнати от модела данни съвпадат в 

рамките на грешките на експерименталните 

данни - 0.02 за  и 0.1 за . 

Минимизационният параметър Nm е с 

практически еднаква стойност за различните 

изследвани образци което е в полза на 

самосъгласуваността на използвания модел. 

Тази стойност попада в относително широкия 

диапазон на литературните данни за показателите на пречупване на аморфен въглерод и 

графит [180-182]. При обработката на данните се 

забелязва, че корелацията между 

минимизационните параметри Nm и fmax е 

сравнително голяма, но двата параметъра влияят в 

противоположни посоки на поведението на N(z) и в 

крайна сметка профилът не зависи силно от техните 

вариации. 

Профилите на разпределение по дебелина на 

относителната обемна концентрация f(z), реалната 

n(z) и имагинерната k(z) части на показателя на 

пречупване са показани на Фигура 6-15. 

Засенчената област на кривите отговаря на 

възможна грешка в профила, свързана с наличие на 

грапавост на повърхността от порядъка на 5 nm 

(RMS). Както се очаква, тези профили зависят от 

дозата на облъчване, като степента на йонно 

индуцираната модификация на материала расте 

монотонно с дозата до  3.2  10
16

 cm
-2

. При тази доза 

имаме максимална модификация на свойствата и 

минимална ширина на профилите (~ 100 nm). При 

по-големи дози йонно модифицираната област 

навлиза по-навътре в материала (~ 170 – 200 nm), 

като параметрите на профила достигат 

насищане.Това се вижда и от Фигура 6-16, където са 

представени графично зависимостта на 

минимизационните параметри на профилите от 

дозата на облъчване - a) реална nsurf  и  b) имагинерна nsurf  части на показателя на пречупване  

на повърхността. c) височина и d)  ширина на Гаусовия профил. Ясно се вижда максимум на 

модификация на приповърхностната област при дози около до  3.2  10
15

 cm
-2

. При тази доза 

имаме максимални стойности на обемната концентрация на модифициран материал fsurf  и на 

реалната nsurf  и имагинерната ksurf части на показателя на пречупване в приповърхностната 

 
Фигура 6-14. Експериментални данни (символи) 

от многоъглова елипсометрия за PMMA, облъчен 

с 50 keV Si
+
 йони при различни дози и 

съответните теоретични криви за оптичния 

отклик на системи с определените от решаването 

на обратната задача профили на показателя на 

пречупване.  

 

Фигура 6-15. Профили на разпределение по 

дебелина на: а) относителната обемна 

концентрация f(z), b) реалната n(z) и c) 

имагинерната k(z) части на показателя на 

пречупване. Засенчената област на кривите 

отговаря на възможна грешка в профила, 

свързана с грешки в параметрите и наличие 

на грапавост на повърхността от порядъка на 

5 nm (RMS). 
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област и минимум в ширината на гаусиана . Че тази доза е критична личи и от директно 

измерените енергетични коефициенти на отражение [P2]. На Фигура 6-16-(d) са показани 

данни за отражението ( =632.8 nm и ъгъл на падане 5) на PMMA образците при различните 

дози на облъчване.  

Тези резултати показват, че при дози ~3.2  10
15

 cm
-2

 йонно индуцираното 

разрушаване на полимера и карбонизирането на приповърхностния слой е завършило. Така 

определената „критична“ стойност на дозата може да бъде от практическо значение за 

определяне на оптималните условия за йонна модификация на материала. 

Данните от отражение бяха използвани и за 

независим тест на получените резултати. В рамките 

на оценените грешки има добро съвпадение между 

пресметнатите и измерените данни. Данните от 

отражение при различни ъгли на падане също 

позволяват опит за определяне на профила на 

показателя на пречупване. Минимизационната 

процедура е свързана с много по-голяма корелация 

на параметрите по две причини. Първо, грешките 

при измервания на отражение са много по-големи от 

елипсометричните и второ, липсва каквато и да е 

фазова информация. Въпреки това резултатите 

показват, че това е алтернативен подход – 

определените от данни от двата експериментални 

метода профили показват задоволително 

съвпадение. 

Получените профили бяха използвани в 

комбинация със спектроскопични данни на 

отражение за параметризиране по честота на 

диелекричната функция на йонно модифицирания 

материал m(). Целта е двояка. Първо, такъв 

резултат е полезен сам по себе си, тъй като 

позволява предсказване на оптичния отклик в 

съответния спектрален диапазон за различни 

профили N(z) чрез (6.4) и решаване на правата 

задача за всяко . Второ, съгласуваността на 

резултатите за образците с различни дози 

(респективно – различни профили) с 

експерименталните спектри на отражение е косвено 

доказателство за самосъгласуваността на 

резултатите за профилите (те са получени от данни 

за една дължина на вълната). 

6.5.4 Изводи 
От многоъглови елипсометрични изследвания 

са определени профилите на комплексния показател 

на пречупване по дълбочина за PMMA образци при 

шест различни дози на йонна имплантация с 50 keV 

Si йони. Намерена е „критична“ доза (~3x10
15

 cm
-2

), 

която максимално модифицира оптичните свойства на приповърхностната област. 

Резултатите са в добро съгласие с данни от многоъглова рефлектометрия и след прилагане на 

Друде-Лоренц дву-осцилаторен модел могат да се използват за пресмятане на оптичните 

свойства на йонно модифицираните PMMA структури в широк спектрален диапазон (250-

1500 nm). 

 

Фигура 6-16 Стойностите на параметрите 

на минимизация като функция на дозата на 

облъчване: a) реална nsurf  и  b) имагинерна 

nsurf  части на показателя на пречупване  на 

повърхността. c) височина и d)  ширина на 

Гаусовия профил. е) За сравнение е дадено 

отражението при =632.8 nm и ъгъл на 

падане 5.   
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 ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛИПСОМЕТРИЯТА. ТЕЧНА ПОВЪРХНОСТ 

7.1  Специфика на елипсометрия на течна повърхност 
Наред със специфичните трудности, свързани с измерване върху течна повърхност, 

елипсометричното изследване на свръхтънки слоеве само по себе е голямо 

предизвикателство. Въпреки че елипсометрично могат да се детектират изменения на 

субмонослойно ниво на повърхностния слой то определянето на параметрите на слоя е друга, 

по-тежка задача. Ако показателят на пречупване на слоя е известен, то определянето на 

дебелината в нанометровия диапазон от елипсометрични данни не представлява проблем. 

Ако и двата параметъра - показател на пречупване и дебелината на слоя са неизвестни, както 

видяхме в гл. 3, при известна подлежаща структура обратната елипсометрична задача е 

решима математически [P4,P6, P21] (гл. 4). Влиянието на грешките в елипсометричните ъгли 

ψ и  и ъгъла на падане върху резултата от решаването на обратната задача нараства с 

намаляване на дебелината на слоя, като най-тежка е ситуацията на непоглъщащ слой върху 

непоглъщаща подложка.  

За съжаление, тази ситуация е често срещана при много изследвания в биологията [11, 

183], медицината [184, 185], хранителната [186-188] , козметичната промишленост [189] и др. 

Например адсорбцията на различни вещества (протеини [190], колоидни наночастици [191] и 

др.) на различни течни повърхности (вода, масло и т.н.)  е от голям интерес за тези области и 

елипсометрията е един от най-често използваните методи за изследване. Обикновено 

дебелините на адсорбираните слоеве са в нанометровия диапазон, а контрастът между 

показателите на пречупване на слоя и подложката е сравнително малък.  

Тук следва да споменем и резонния въпрос – приложими ли са макропараметри като 

показател на пречупване за слоеве с дебелини, много по-малки от дължината на вълната? 

Експериментална проверка показва, че по отношение на елипсометрията отговорът е „да“ 

даже и за субмонослойни покрития [192]. Като потвърждение на това могат да се разглеждат 

и резултатите от елипсометрично изследване на монослоеве от арахидинова киселина, 

описани по-долу в т. 7.2. 

В тази глава са разгледани няколко примера на успешното използване на 

елипсометрията в такива ситуации, като са приложени няколко различни подхода за 

преодоляване на горепосочените трудности. 

7.2 Едновременно определяне на дебелината и показателя на пречупване на 
монослоеве върху течна повърхност чрез нулева елипсометрия  

7.2.1 Увод 
Увеличаването на прецизността на определяне на елипсометричните ъгли (особено ψ) 

и ъгъла на падане при елипсометричните измервания е най-директният подход за 

преодоляване на трудностите при решаване на обратната елипсометрична задача за 

ситуацията, разгледана по-горе в т. 7.1. Тук е разгледано използването на прецизен нулев 

елипсометър, специализиран за работа върху течна повърхност. Конструиран е 

изключително прецизен автоматизирано конвенционален нулев елипсометър с точност на 

отчитане на азимуталните  ъгли от 0,000 34°
1
. Прецизните експериментални данни заедно с 

използването на полиномиалното решение на обратната елипсометрична задача позволяват  

едновременното определяне на дебелината на филма и показателя на пречупване на 

монослоеве на интерфейс въздух/вода [P6, P21]. Изследвани са монослоеве от арахидна 

киселина (АА, Arachidic acid, C20H40O2) и valine gramicidin A (VGA) [193]. 

                                                 

1
 Лаборатория по елипсометрия, Departement de Chimie-Biologie, GREIB, Universite du Quebec a Trois-

Rivieres, Trois-Rivieres, Quebec G9A 5H7, Canada. С.Р. участва в окончателния етап на довършване, юстировка и 

тестване на апаратурата. 
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7.2.2 Експериментални детайли 
Елипсометърът е от конвенционален нулев тип Поляризатор(P)-Компенсатро(C)-

Образец(S)-Анализатор(A) (PCSA). Взети са специални мерки за стабилизиране на 

конструкцията – масивни и здрави рамене за недопускане на огъване и относително 

отместване спрямо независимата антивибрационна маса с голяма площ. Азимутите на 

оптичните елементи се отчитат с абсолютни ъглови датчици с куха ос (RCN 220, от 

Heidenhain Co.) с разделителна способност 21 бита (0.5x10
-6

) в пълния диапазон 0-360. Тъй 

като грешката в определянето на ъгъла на падане е със сравнимо влияние върху крайния 

резултат с грешката в елипсометричния ъгъл ψ [P16], за получаване на ъгъла на падане със 

сравнима с ψ точност се използва елипсометрично измерване върху чиста вода. Изотермите 

на повърхностното налягане, повърхностния потенциал  и елипсометричните ъгли са 

измервани едновременно като функция на молекулната площ.  

7.2.3 Елипсометрично изследване на монослоеве от арахидна киселина върху водна 
повърхност 

Изотерми на повърхностното налягане (-А изотерма) и повърхностния потенциал на 

арахидна киселина [194] (C20H40O2 - Фигура 7-1) върху вода са показани на Фигура 6-4. Ще 

дискутираме първо резултатите от елипсометричните измервания при достъпна за молекула 

площ 25 Å
2
/molecule (=0 mN/m, началото на скока на повърхностното налягане, т. A на 

Фигура 6-4) и 20 Å
2
/molecule (=26 mN/m, т. B на Фигура 6-4). 

 

 

 

Фигура 7-1. Молекула на арахидна 

киселина (C20H40O2) [194]. 

Фигура 7-2. Изотерми на повърхностно налягане (a) и 

повърхностен потенциал (b) на арахидна киселина върху 

вода. pH = 5.6; t = 20.00  0.05 °C; скорост на компресия 0.3 

Å
2
/molecule/min. Точки А и B маркират състоянията на 

монослоя, за които са обсъдени по-подробно в текста 

елипсометричните измервания. 

Данните от елипсометричните измервания за слой АА върху вода при 25 Å
2
/molecule 

при ъгъл на падане 61.1910° и дължина на вълната  6328 Å са показани в Таблица 7-1. В 

таблицата са показани и петте математически решения на обратната елипсометрична задача - 

корените на полинома от 5-та степен [P21] (гл. 4, т. 4.2), Показателите на пречупване на вода 

и  въздух са приети съответно 1.3320 и 1.0. Както се вижда от Таблица 7-1, между петте 

математически решения на обратната елипсометрична задача лесно се селектира 

единственото физически приемливо решение за двойката показател на пречупване/дебелина 

на слоя - 1.5071/ 19 Å.  

Тези данни могат да бъдат сравнени с резултати от синхротронна рентгенова 

дифракция на АА [195]. Намерената там пълна дължина на молекулата (хидрофилна глава lH 

+ хидрофобна опашка lT) при 11.0 mN/m (22.7 Å
2
/molecule) е 25 Å (lH = 4.43 Å; lT = 21.2 Å). 

Въпреки че директно сравнение между двата метода при еднакви условия е невъзможно, 

очевидно елипсометрично измерената дебелина на слоя (19.01.0 Å) е по-малка от 

получената чрез синхротронна рентгенова дифракция (25.6 Å). Eлипсометричният резултат 

за дебелината на слоя (19.01.0 Å) е близък до данните от [195] за дължината на хидрофобна 
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опашка lT  (21 Å). По подробна дискусия може да се намери в [P10]. Тук се спираме само на 

елипсометричния анализ. 

 

Таблица 7-1. Корените на полинома от 5-та 

степен [P21] за елипсометричните ъгли  ψ и , 

измерени за слой арахидна киселина върху 

вода при 25 Å
2
/molecule при ъгъл на падане 

61.1910° и дължина на вълната  6328 Å. 

Показател на пречупване на вода - 1.3320 и 

въздух - 1.0. 

Елипсометрични измервания са направени също и при  20 Å
2
/molecule (повърхностно 

напрежение s=26 mN/m). Параметрите на слоя n1 и d1, получени от елипсометричните 

измервания при тези условия, са дадени в  Таблица 7-2  заедно с дебелината на слоя, 

определен от синхротронно рентгеново отражение [195]. Както се вижда, тук имаме много 

по-добро съгласие между двата метода. 

 

 

Таблица 7-2. Сравнение между резултатите 

от синхротронно рентгеново отражение и 

елипсометрия .за параметрите на слой 

арахидна киселина при s=26 mN/m. 
a
 =6328 Å; t= 20.00  0.05 °C. 

b  
Грешката е определена от седем различни измервания за три поотделно 

приготвени разтвора. Представителни индивидуални стойности: 30.1, 28.3, and 27.2 Å за  = 61.1910;  31.3, 

29.3, 31.9, и 28.8 Å за  = 61.2807. 

Елипсометричните измервания между 55 и 40 Å
2
/molecule дават резултати, които в 

рамките на грешката са идентични с тези на чиста вода. Това е лесно обяснимо поради 

малкото покритие на повърхността с АА молекули и в тази област слоя е недетектируем с 

измервания на повърхностното напрежение и повърхностния потенциал -  Фигура 7-2. 

Интересното е, че при критичната стойност от 30 Å
2
/molecule, където повърхностния 

потенциал търпи скок [196], стойностите на елипсометричния ъгъл  започват повторимо да 

се отличават от тези за чиста вода. 

7.2.4 Елипсометрично изследване на монослоеве от VGA върху водна повърхност 
VGA е хидрофобен полипептид, състоящ се от 15 аминокиселини. Неговата структура 

е много различна от тази на типичните пръчковидни молекули от типа на арахидната 

киселина. Резултатите от елипсометричните измервания при различни степени на компресия 

на слоя са дадени в Таблица 7-3 заедно с данни от други методи и са в добро съгласие с тях. 

 
Таблица 7-3. Сравнение между резултатите от рентгеново отражение, други литературни данни и елипсометрични 

данни от това изследване за параметрите на слой VGA на интерфейса вода/въздух. 

 
b 

Данни от [193]. 
c  

Настоящо изследване [P10]. 
d
 Пресметнати от  с фиксирана дебелина от рентгеново 

отражение[193] 
е
 Данни от [197]. 

7.2.5 Изводи 
За първи път показателят на пречупване и дебелината на монослоеве на интерфейса 

въздух/вода са определени едновременно чрез нулева елипсометрия. Това е  постигнато чрез 

високо прецизни измервания на двата елипсометрични ъгъла и използване на 

полиномиалното решение на обратната елипсометрична задача.  Резултатите показват добро 

съгласие с независими измервания на синхротронно рентгеново отражение. 
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7.3 Ленгмюров монослой с нетрадиционна молекулна архитектура. Елипсометрично 
изследване 

7.3.1 Увод 
Според традиционните разбирания стабилен Ленгмюров монослой на интерфейса 

вода/въздух могат да образуват амфифилни молекули с хидрофилни глави, разположени във 

водата и хидрофобни вериги - във въздуха. В противоречие с това традиционно разбиране в 

[P12] е докладвано откриването на нетрадиционен Ленгмюров монослой от двойнозаместени 

липидни молекули (PDA-UR). Уникалното за този слой е в разположението на хидрофилните 

части на молекулите във въздушната фаза, докато една от хидрофобните опашки е в контакт 

с водната фаза.  

Съществуването на тази нетрадиционна структура е доказано чрез множество 

различни експериментални техники - -А изотерми, елипсометрия, FT-IR и UV-vis 

абсорбционна спектроскопия, микроскопия при ъгъла на Брюстер и сканираща тунелна 

микроскопия. Тези експериментални изследвания са проведени на апаратури в лаборатории 

от различни университети по света – САЩ - Университет Маями, (Факултет по химия), 

България - Софийски университет (Физически факултет), Япония – Фармацевтичен 

университет в Кобе и Университета в Киото (Институт за химически изследвания). В СУ 

бяха проведени и анализирани всички елипсометрични експерименти (и съпътстващи ги -А 

изотерми) и в тази точка ще акцентираме основно върху тях.  

7.3.2 Изследвана система – PDA и PDA-UR молекули 
Синтезът на PDA-UR е извършен в Университета на Маями (Химически факултет). 

Подробности за него и използваните материали могат да бъдат намерени в [P12] и [198]. 

Това, което е важно за разглеждането по-нататък, са не толкова подробностите в синтеза, 

колкото структурата на PDA-UR молекулата. За разлика от PDA, която съдържа хидрофилна 

глава и една хидрофобна опашка, то PDA-UR съдържа две PDA хидрофобни опашки, 

закачени симетрично за  хидрофилен участък между тях. 

7.3.3 Нетрадиционен модел на PDA-UR монослой на водна повърхност 
Тъй като PDA-UR е неразтворим във вода (дори 

при 100°С!) е малко вероятна загубата на молекули във 

водната фаза по време на компресия. Следователно 

може да се предположи, че PDA-UR формира 

монослоеве на водна повърхност като традиционна 

амфифилна молекула. Първа индикация, че това може 

да не е така, са -А изотермите на PDA и PDA-UR - 

Фигура 7-3. Странното е, че граничната молекулна 

площ, получена от тези изотерми за PDA e 27 

Å
2
/molecule, а за PDF-UR по-малка (вместо по-голяма, 

тъй като съдържа две вериги) – 23 Å
2
/molecule. Тъй 

като напречното сечение на една алкилна верига е 21 

Å
2
/molecule, то според традиционния модел  (Фигура 

7-4) лимитираща молекулна площ за PDA-UR би следвало да бъде около 42 Å
2
/molecule 

вместо наблюдаваните 21 Å
2
/molecule!  

Експериментите по компресия-декомпресия на PDA-UR слоевете разкриват друго 

интересно поведение – при максимална декомпресия повърхностното налягане не се връща 

до нула. Това е индикация за необратимо формиране на агрегати между липидните 

молекули, което се дължи на силни междумолекулярни връзки. Формирането на агрегати на 

интерфейса вода/въздух се наблюдава при малки повърхностни напрежения директно с 

микроскопия при ъгъла на Брюстер (и индиректно – елипсометрично).  

 
Фигура 7-3. Повърхностно напрежение-

площ изотерми на PDA и PDA-UR 

монослоеве върху водна повърхност. 
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Фигура 7-4. Модел на PDA-UR монослой върху 

вода според традиционната концепция за 

Ленгмюрови филми. 

Фигура 7-5. Предложеният модел на 

нетрадиционен Ленгмюров монослой на PDA-

UR върху вода. 
 

Слоеве от PDA-UR могат да бъдат депозирани (почти 1:1) върху хидрофобна стъклена 

повърхност. Интересното е, че след нанасяне на един слой новата повърхност продължава да 

бъде хидрофобна! Т.е., това предполага, че и двете страни на монослоя са хидрофобни, в 

пълно противоречие с традиционните представи за Ленгмюров монослой.  

Горните резултати налагат преразглеждане на стандартния модел от Фигура 7-4 за 

PDA-UR. Алкилните вериги на PDA-UR трябва да са в разгъната конфигурация и тогава 

остава една възможност за формиране на монослой върху водната повърхност – показаната 

на Фигура 7-5.  

7.3.4 Елипсометрия на PDA и PDA-UR монослоеве на водна повърхност 
Определянето на дебелината на PDA-UR монослоя на интерфейса вода/въздух е от 

решаващо значение за потвърждение на нетрадиционния модел на Ленгмюровия слой от 

Фигура 7-5. Ако традиционният модел (Фигура 7-4) е валиден, то дебелината на PDA-UR 

монослоя би следвало да е близка до тази на PDA слоя. Ако обаче предложеният по-горе 

модел е верен, то PDA-UR монослоят би трябвало да е два пъти по-дебел от PDA монослоя. 

За целта са направени елипсометрични измервания при различни компресии на PDA и 

PDA-UR слоеве върху водна повърхност. Използвана бе описаната вече в Гл. 2 

елипсометрична апаратура [P14]. Тъй като елипсометричните измервания трябва да се правят 

като функция на повърхностното напрежение, то -A изотермите бяха измервани отново при 

същите условия на компресия и паралелно на елипсометричните измервания.  
 

 

Фигура 7-6. 

Елипсометричният 

ъгъл  и 

повърхностното 

напрежение за  

PDA (a) и PDA-UR 

(b) монослой на 

интерфейса 

вода/въздух като 

функция на площ 

на молекула. 

На Фигура 7-6 са показани представителни данни на изменението на 

елипсометричния ъгъл  и повърхностното напрежение за  PDA (a) и PDA-UR (b) монослой 

на интерфейса вода/въздух при компресия. Още при суровите данни се наблюдава различие 

при компресията на двата вида молекули. Първо, изменението на елипсометричния ъгъл  

спрямо стойността му за чиста водна повърхност при PDA-UR слоя започва в интервала 23-

26 mN/m, докато за PDA около 28 mN/m. Второ, в посочения интервал за PDA-UR  търпи 

резки нерегулярни изменение между нула и стойности близки до силно компресиран слой. 

Трето, стойностите на  за компресиран слой за PDA-UR са повече от два пъти по-големи  от 
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тези за PDA. Първото наблюдение е в потвърждение на факта, че ефективната площ на 

молекулата на  PDA-UR в компресиран слой е сравнима с тази на PDA, а не два пъти по-

голяма (както би следвало от стандартния модел – вж. т. 7.3.3). Второто наблюдение говори 

за образуване на агрегати със структура на плътно опакован слой при PDA-UR – т.е. наличие 

на необратимо формирани връзки между молекулите, а третото – че има значителна разлика 

между параметрите на двата слоя, в противоречие със стандартния модел. От 

елипсометрична гледна точка при стандартния модел (Фигура 7-4) Ленгмюрови слоеве от 

PDA и PDA-UR би трябвало да имат практически еднакъв показател на пречупване  и 

еднаква дебелина.   

Усреднените изменения спрямо чиста повърхност на елипсометричните ъгли за PDA 

и PDA-UR монослоеве в компресирано състояние, както и резултатите за параметрите им 

(дебелина и показатели на пречупване), получени от решението на обратната 

елипсометрична задача са дадени в Таблица 3-1. Както се вижда, резултатите напълно 

потвърждават нестандартния модел от Фигура 7-5 – дебелината на PDA-UR слоя е около два 

пъти тази на PDA. Освен това показателят на пречупване е малко по-голям за PDA-UR, което 

е в потвърждение на наличието на по-силно взаимодействие между молекулите на PDA-UR 

слоя. Получените от елипсометричната измервания дебелини са в много добро съответствие 

с CPK модела [199], който дава 3 nm дължина за PDA молекулите и 7 nm за разгъната 

конфигурация на PDA-UR молекулата.  

Таблица 7-4. Усреднените изменения спрямо чиста повърхност на елипсометричните ъгли за PDA и PDA-

UR монослоеве в компресирано състояние, както и резултатите за параметрите им (дебелина и показатели 

на пречупване), получени от решението на обратната елипсометрична задача. 

Молекула 
Изменение на елипсометричните  ъгли Параметри на монослоя 

ψ,  ,  Дебелина, nm Пок.  на пречупване 

PDA 0.024  0.005 3.3  0.1 3  1 1.44  0.03 

PDA-UR 0.027  0.005 10.1  0.1 7  1 1.47  0.03 
 

 Предложеният модел се потвърждава и от другите експериментални техники, 

използвани в [P12]. Инфрачервената спектроскопия (FT-IR) потвърждава наличието на 

водородни връзки между молекулите в PDA-UR монослоя. Абсорбцията във видимата област 

дава два пъти по-голямо поглъщане при 660 nm за PDA-UR (0.03 - [P12]) спрямо PDA 

монослой (0.01-0.02 [200, 201]), което е косвено потвърждение за по-голямата дебелина на 

PDA-UR слоя. Пресметната е и ориентацията на PDA-UR молекулите – близка до 

нормалната, на базата на IR спектрите и данни от елипсометрията. 

7.3.5 Изводи 
Предложен е нетрадиционен модел на формиране на Ленгмюров слой на водна 

повърхност, при който вместо стандартната хидрофилно-хидрофобна структура, слоят има 

хидрофобно-хидрофобна такава. Тази необичайна структура е доказана експериментално, 

като решителните експерименти са елипсометрични. 

7.4 Елипсометрично изследване на кинетиката на адсорбция на -казеин на интерфейса 
вода/въздух и вода/масло  

7.4.1 Увод 
В работа [P11] е разгледан друг подход за избягване на корелацията и едновременно 

определяне на дебелината и показателя на пречупване на тънък слой. Изследвана е 

елипсометрично кинетиката на адсорбция на -казеин на два различни интерфейса – 

вода/въздух и вода/масло. Тъй като и двете горни фази са хидрофобни, кинетиката на 

формиране на слоя е една и съща. При това е показано, че съвместната обработка на двата 

набора данни прави обратната задача за едновременното определяне на параметрите решима 

само с използването на по-чувствителния елипсометричен ъгъл . При това методът работи и 

за много тънки (d<<) слоеве. Предложения подход може да се използва и в други 
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аналогични ситуации, при които е възможна смяна на фазите. Конкретно при адсорбция на  

-казеин се оказва, че първоначално се образува плътен протеинов слой и след това 

адсорбцията продължава с втори, дифузен слой, който бавно се уплътнява. 

Адсорбцията на протеини на хидрофилен/хидрофобен интерфейс е от първостепенен 

интерес за изясняване на  свойствата на протеините на повърхността. В частност такива 

изследвания са интересни например в хранителната индустрия [202]. Повечето тях са 

посветени на характеризиране на вече образувани протеинови слоеве, но още по-интересна е 

кинетиката на образуването им, където изследванията са далеч по-малко. 

7.4.2 Обратната елипсометрична задача за параметрите на слой при смяна на горната 
фаза 
Предложеният тук подход е разновидност на имерсионната елипсометрия. Тук ще 

представим съвсем накратко приближение за много тънък слой, което е напълно достатъчно 

за ситуацията, разглеждана в тази точка. Лесно се вижда [13, 116], че при еднослойна 

структура и малки дебелини на слоя dx изменението на елипсометричния ъгъл  спрямо 

стойността му bare за чиста повърхност (d1x=0) е 
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В горните изрази  показателите на пречупване n0, nx и n2 се отнасят съответно за 

подложката (долната фаза), слоя и имерсионната (горна фаза) съответно,  е ъгъла на падане 

и  - дължината на вълната. Както вече бе обсъдено, за прозрачен тънък слой изменението ψ 

е от втори порядък и ако разчитаме само на , двата неизвестни параметъра dx и nx не могат 

да бъдат едновременно определени. Както се вижда от (7.1) и двата неизвестни параметъра се 

съдържат в множителя Fx. Ако имаме допълнително измерване при сменена една от фазите 

(т.е. с различен показател на пречупване), то очевидно от две измервания можем да 

определим параметрите на слоя.  

В конкретния случай едното от измерванията а е за системата вода/слой/въздух 

(n0=nw; nx, dx ; n2=na) а другото – о, за системата вода/слой/масло (n0=nw; nx, dx ; n2=nо), 

където na=1.00 (въздух), а nо=1.50 (масло - ксилен). Реалната система е малко по-сложна – 

при експеримента вместо една маслена фаза отгоре имаме две – дебел слой масло върху вода 

и въздух отгоре. Т.е. отразеният лъч минава допълнително два пъти през интерфейса 

въздух/масло. Допълнителният анализ показва, че при това за непоглъщащи фази 

елипсометричният ъгъл  се изменя, но   не се изменя (с точност до ). От (7.1) тогава 

следва 
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откъдето очевидно се определя неизвестният показател на пречупване nx, а след това и 

дебелината dx. 

 Комбинирано използване на данните от измервания в две различни фази може да се 

прилага успешно и за по-сложни структури – тънък слой върху многослойна подложка. 

Изразите, разбира се, са други и малко по-сложни и тук няма да ги излагаме подробно. За 

конкретния случай на двуслойна структура пример за приложението на този подход ще 

видим в следващата точка. 

7.4.3 Експериментални детайли 
За елипсометричните измервания бе използван PCSA елипсометър описан в гл. 2 в 

нулев режим на работа с източник HeNe лазер (=632.8 nm) и фотоумножител за детектор 

[P14]. Измерванията са проведени при два фиксирани ъгъла на падане – 70 за маслена горна 

фаза и 50 за въздушна горна фаза. Измерваниета са правени по двузонна методика [13] с 
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продължителност на едно измерване около минута, така че първоначалната кинетика на 

образуване на слоя е проследена с интервали от две минути. При по-дълги времена 

кинетиката се забавя и измерваните интервали са увеличени подходящо в зависимост от 

скоростта на изменение на . Бяха проведени три типа експерименти: i) Адсорбция на -

казеин на интерфейса вода-въздух. ii) Адсорбция на -казеин на интерфейса вода-масло след 

инжекция на протеина във водната фаза. iii) Измервания върху предварително образуван на 

интерфейса вода-въздух слой от -казеин. 

7.4.4 Елипсометрични измервания на адсорбция на -казеин 
На Фигура 7-7 са представени  резултатите от елипсометрични измервания по 

различните методи, описани по-горе. Показано е изменението на елипсометричния ъгъл  

като функция на корен квадратен от времето за трите типа експерименти (подробности – в 

надписа на Фигура 7-7).  

Резултатите от Фигура 

7-7 са възпроизводими в 

рамките на флуктуациите  на 

елипсометричния ъгъл. 

Шумът в данните се 

доминира от вибрациите на 

интерфейса и е 3-4 пъти по 

голям от този за твърда 

повърхност. Както се вижда, 

той е по-голям  за адсорбция 

на интерфейса вода-масло, 

където заради по-малкия 

контраст на показателите на 

пречупване интензитетът на 

отразената светлина е много 

по-малък от  този на 

отразения от масло-въздух 

лъч (който е неинформативен 

и трябва да се блокира). 

7.4.5 Анализ и дискусия 
Предварителният анализ на елипсометрични данни от Фигура 7-7 води до извода, чe 

кинетиката е една и съща за двете горни фази. Това ни позволява да използваме двата набора 

от данни за кинетиката на слоя - изменението на елипсометричния ъгъл a(t) (адсорбция на 

вода-въздух) и о(t) (адсорбция на вода-масло) за решаване на обратната елипсометрична 

задача. От двете криви a(t) и о(t) от (7.1) и (7.1)(7.2) получаваме показателя на пречупване 

n
x
(t) и дебелината d

1x 
(t) на слоя като функция на времето. Всяка двойка (n

x
, d

1x 
) може да бъде 

използвана за пресмятане на обемната c и повърхнинна плътност  на слоя, използвайки 

линейна апроксимация на показателя на пречупване (т.нар. dn/dc приближение, т.е. най-

простия случай на теория на ефективната среда, EMA). 

Еднослоен модел. Предполагайки хомогенен слой -казеин на всеки етап от 

кинетиката на формиране на слоя (т.е. еднослоен модел) и прилагайки описания по-горе 

подход можем да пресметнем кинетичните криви n
x
(t), d

1x 
(t), c(t) и (t). Резултатите са 

показани на  Фигура 7-8.   

 

Фигура 7-7. Изменение 

на елипсометричния ъгъл 

: a) за слой под масло, 

приготвен с инжекция () 

или заливане с масло на 

вече формиран на 

вода/въздух слой (+). b) 

адсорбция на интерфейса 

вода/въздух; c) Сравнение 

на кинетиката на 

формиране на слоя на 

интерфейса вода/масло и 

вода/въздух. Резултатите 

от a) и b) са прескалирани 

по максимална стойност 

max на . 
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 Бързото увеличение на 

показателя на пречупване и 

обемната концентрация на слоя 

в началния период на 

формирането му говоря за бърза 

адсорбция върху чистата водна 

повърхност и формиране на 

плътен слой в рамките на 

първите 21 min. Максимумите в 

този момент говорят, че слоят 

продължава да расте, но 

допълнително адсорбирания 

материал вече не е толкова 

плътен. Т.е. първо се формира 

плътен слой до максимално 

покритие на водната 

повърхност и след това под него 

бавно продължава адсорбция на 

допълнителен материал, формирайки втори слой с по-малка плътност. Разумно е да се 

предположи, че първият процес е необратим и формираният плътен слой по-нататък е с 

константни параметри. Този механизъм и горните резултати се потвърждават и от 

изследвания на адсорбция на -казеин с отражение на неутрони [203, 204], които показват 

наличие на два слоя - плътен с дебелина 1.85  0.15 nm и „разреден“ (откъм водната фаза) с 

дебелина 6.85  0.74 nm. 

Това показва, че 

еднослойния модел е приложим 

до формирането на първия, 

плътен протеинов слой 

(максимумите в показателя на 

пречупване и обемната 

плътност), а след това дава 

усреднени стойности за двата 

слоя. В следваща точка е 

разгледан двуслойния модел, 

който описва системата след 

изграждането на плътния 

протеинов слой. 

Двуслоен модел. На 

базата на известни параметри на 

плътния слой, определени в 

критичната точка от 

еднослойния модел и елипсометричните данни за крайното състояние на слоя, използвайки 

минимизационна процедура могат да бъдат определени параметрите и на втория „разреден“ 

слой. Резултатите са показaни на Фигура 7-9. Тези резултати са в добро съгласие с 

литературни данни – крайна обща повърхнинна концентрация ~ 2.2 mg/m
2
 (Фигура 7-9-c),  

2.6 mg/m
2
 [205] и 2.2 mg/m

2
 [206]. Добро съответствие има и между намерената тук обемна 

плътност на вътрешния дифузен слой (0.2 mg/cm
3
) и тази от [203] (0.26 mg/cm

3
). 

7.4.6 Изводи 
Демонстрирано е, че обратната елипсометрична задача за тънък слой може да бъде 

успешно решена на базата на данни от измервания в две различни среди. 

 

Фигура 7-8. Резултати за 

еднослоен модел –показател 

на пречупване (a), дебелина 

(b), обемна (c) и 

повърхнинна плътност (d) 

на слоя при адсорбция на -

казеин на водна повърхност. 

Показателят на пречупване 

и обемната плътност 

минават през максимум, 

докато дебелината и 

повърхнинната плътност на 

слоя се изменят монотонно. 

 

 

Фигура 7-9. Резултати за 

двуслоен модел – показател 

на пречупване (a), обемна 

(b) и повърхнинна плътност 

(c) за двата подслоя (d) 

Сравнение между 

кинетиката на адсорбция , 

пресметната по еднослойния 

и двуслойния (сумата на  

за двата подслоя) модели 
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Чрез елипсометрия  на кинетиката на адсорбция на -казеин на два различни 

интерфейса - въздух/вода и ксилол/вода са определени изменението на показателите на 

пречупване, обемната и повърхнинни плътности по време на адсорбцията на протеина. 

Получените резултати, там където е възможно са сравнени с литературни данни (получени от 

експерименти по неутронно отражение, радиоактивен метод, елипсометрия и др.) и показват 

добро съгласие с тях. 

7.5 Монослоеве от глобуларни протеини на интерфейса вода/въздух. Уравнение на 
състоянието.  

7.5.1 Увод 
Адсорбцията на глобуларни протеини на течни интерфейси е също интензивно 

изследван процес, в частност заради неговата важност за стабилизация на хранителни 

дисперсии (сосове, подправки, майонеза, сладолед и др.). Информация за моментното 

състояние на адсорбирания слой се дава от повърхностното напрежение (t) и 

повърхнинната плътност (t) (количеството адсорбирано вещество на единица площ). Тъй 

като средната достъпна площ за една молекула е / ( - молекулно тегло), то връзката () 

е двумерен аналог на уравнение на състоянието в тримерния случай p(v) (p – налягане; v – 

достъпен обем). Установяването на конкретния вид на уравнението на състояние е важно от 

теоретична и практическа гледна точка. 

Тук са представени [P9] елипсометрични измервания, от които се определя (t), 

проведени едновременно с измервания на повърхностното напрежение (t) за водни 

разтвори на -lactoglobulin (BLG). От тези данни е получена и анализирана 

експерименталната зависимост на уравнението на състояние ().  

7.5.2 Експериментални детайли 
Елипсометричните измервания са направени с елипсометъра, описан в гл. 2 и [P14] 

във фотометричен режим на работа при фиксиран ъгъл на падане 50. Повърхностното 

налягане се измерва с пластинка на Вилхелми. Двата набора данни (елипсометричните ъгли 

 и  и повърхностното налягане ) се измерват и записват едновременно всяка секунда. 

Експериментите са проведени със специално конструирана клетка - Фигура 7-10.  

 

 

Фигура 7-10. Експериментална клетка за 

изследване на адсорбция на протеини с 

възможност за едновременно измерване на 

елипсометричните ъгли и повърхностното 

напрежение. 

 

Протеинови разтвори от -лактаглобулин (смес от A и B варианти, каталожен no. L-

0130, Sigma) с три различни обемни концентрации 0.01, 0.005 и 0.0005 wt %, съдържащи  0.1 

g/L натриев азид (NaN3 , антибактериален агент) са приготвени с дейонизирана вода (Milli-Q 

system, Millipore).  pH на разтвора е 5.2-5.4, нагласен с HCl. Изоелектричната точка на BLG е 

при pH = 5.2, така че протеиновите молекули в разтвора са незаредени. Всички разтвори са 

използвани в рамките на 2 часа от тяхното приготвяне. 

Преди всеки експеримент клетката се измива по процедура, описана в [P9]. Чистотата 

се проверява, като клетката се пълни с дейонизирана вода, и няколко часа се следи 
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елипсометрично за наличие на замърсяване. След това повърхността се компресира 

максимално с бариера и ако няма изменение на елипсометричния сигнал се смята за чиста. 

Водата се изсмуква с водна помпа и се заменя с протеинов разтвор. Повърхността се 

„забърсва“ с бариера и веднага се поставя пластинката на Вилхелми. От този момент нататък 

започва едновременното измерване на елипсометричните ъгли и повърхностното напрежение 

през 1 секунда за около 30-40 минути. За същия разтвор експериментът се повтаря няколко 

пъти след изчистване на формирания слой с тефлоновата бариера. 

7.5.3 Обработка на елипсометричните данни 

Поради много по-малкото отношение сигнал/шум за  за тънък слой е по-добре да 

използваме само измерените . Използвайки dn/dc приближение, може да се покаже  [П9, 

P11], че 

  )( 1xnk  (7.3) 

На пръв поглед това не е голямо придвижване напред, тъй като показателят на 

пречупване n1x е неизвестен. Лесно се вижда обаче, че k(n1x) е сравнително бавно изменяща 

се функция на показателя на пречупване на слоя за очаквания интервал на неговото 

изменение -  от 1.332 (вода) до около 1.5 за повечето протеини. Оценената стойност на 

коефициента k за конкретната система и ъгъл на падане е k  0.6 mg m
-2

 deg
-1

 и по-нататък тя 

е използвана за анализ на елипсометричните данни. 

7.5.4 Уравнение на състоянието () за BLG 
Получените от елипсометричните измервания (t) кинетични криви за трите 

изследвани концентрации са показани на Фигура 7-11-а. Първоначалната адсорбция на слоя е 

много бърза – за няколко секунди повърхнинната концентрация  превишава 1 mg/m
2
. 

Заради забавяне в стартирането на различните експерименти (водната повърхност е 

пертурбирана заради чистенето с бариера и слагането на пластинката на Вилхелми), 

отделните криви могат да бъдат отместени спрямо началото. Тъй като (t) и (t) са мерени 

едновременно, това не е проблем при получаване на зависимостта (). 

 

 

а)                                                                                b) 

 

Фигура 7-11. a) Елипсометрични резултати за времевата зависимост на количеството адсорбиран BLG на 

интерфейса вода/въздух за три различни обемни концентрации на протеина. b) Изменението на повърхностното 

напрежение, данни, снети едновременно с елипсометричните измервания. 
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От Фигура 7-11-a се вижда, че след 

първоначалната бърза адсорбция процесът се 

забавя и за около 5 минути  достига насищане 

при стойности 1.55-1.60 mg/m
2
.  Тази стойност е 

близка до стойността 1.64 mg/m
2
, получена за 

BLG слой при 10
-3

 и 10
-2

 wt% обемна 

концентрация чрез неутронно отражение [203]. 

На Фигура 7-11-b са показани данни за 

изменението на повърхностното напрежение, 

снети едновременно с елипсометричните данни. 

Комбинирайки резултатите чрез елиминиране на 

времето за данните от Фигура 7-11, получаваме 

експерименталната зависимост за уравнение на 

състоянието () - Фигура 7-12. Данните са 

представени така, че да има линейна зависимост 

/ ~  , ако е в сила уравнението за състояние на 

Волмер [207] 

kT )/1(   (7.4) 

 където  има размерност брой молекули на единица площ, k е константата на Болцман, Т – 

абсолютната температура, а параметърът  има размерност на площ и смисъл на „недостъпна 

за молекулата площ“. Това уравнение на състоянието е валидно за невзаимодействащи си с 

далечни сили твърди дискове на повърхност и очевидно е двумерен аналог на уравнението на 

състояние на Ван дер Ваалс kTvvvap ee  ))(/( 2

 без взаимодействие (a=0) [208-210]. 

Както се вижда от Фигура 7-12, уравнение (7.4) описва много добре експерименталните 

данни, за разлика от опитите да бъдат интерпретирани същите данни с други уравнения на 

състоянието, например за вискоеластични дискове [211] или изотерма на Ленгмюр. 

Забележително е, че еднопараметричното уравнение на състоянието (7.4) се удовлетворява в 

целия времеви интервал за различни обемни концентрации на протеина в разтвора. 

Обработката на данните от Фигура 7-12 позволява определянето на недостъпната площ  на 

молекула    (19.3 nm
2
) в  (7.4) и е в много добро съгласие с геометрията на BLG молекулата 

(напречна площ  = 10 nm
2
, ~2). 

Тези резултати стимулираха проверка (по литературни данни) за валидността на 

уравнение на състоянието на Волмер за други глобуларни протеини [P9] - -лакталбумин и 

BSA и показват, че то също описва много добре () зависимостта за тези протеини. При 

това получените стойности за площта на молекулите от недостъпната площ   в  (7.4) е също 

в добро съгласие с геометрията на съответните молекули. 

7.5.5 Изводи 
Фотометрична елипсометрия заедно с измерване на повърхностното напрежение (t) 

е приложена успешно за проследяване на кинетиката на адсорбция на глобуларния протеин 

-лактоглобулин на интерфейса вода/въздух за различни обемни концентрации. От 

eлипсометричните данни e определена кинетиката на повърхностната концентрация (t) и е 

получено експерименталното уравнение на състояние (). Показано е, че във всеки момент 

до постигане на плътен монослой се удовлетворява еднопараметричното уравнение на 

състояние на Волмер – двумерен аналог на уравнението на състояние на Ван дер Ваалс без 

взаимодействие. Анализът на налични експериментални данни за други глобуларни 

протеини показва, че този извод е верен и за тях. Получените от уравнението на състоянието 

стойности за площта на молекулите са в добро съгласие с геометрията на съответните 

молекули. 

 

Фигура 7-12. Уравнение на състоянието на слоя 

за данните от  Фигура 7-11. 
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7.6 Елипсометрично изследване на механизма на действие на антипенители 
7.6.1 Увод 

Антипенителите са важни компоненти в много промишлени продукти, като перилни 

препарати, бои, фармацевтични продукти и др. Използват се също в различни технологии 

при производство на хартия, ферментация, пречистване на води, нефтопреработка [212]. 

Един от подходите за получаване на антипенители за водни разтвори е използването 

на фино диспергирани твърди хидрофобни частици, най-често в силиконови масла. Проблем 

при такива антипенители е постепенната загуба на активност при разрушаване на пяната 

[213] и неговото изучаване е важно за практическото им използване. В [214, 215] е показано, 

че отговорни за „изтощаването“ са два взаимно свързани процеса:  (1) разделянето в две 

различни популации на антипенителните маслени глобули (обеднени и обогатени на 

хидрофобни частици), като и двете са слабо активни и (2) изчезване на масления слой от 

течната повърхност. „Бедните“ на твърди частици не могат да пробият пенния филм, докато 

твърде обогатените са твърди и не могат да участват в т.н. bridging-stretching механизъм 

[214-216] на разрушаване на пяната. От друга страна, глобулите захващат маслото и в 

резултат масленият слой на повърхността в крайна сметка изчезва за сметка на 

емулсификацията му по време късането на пенните филми. 

Част от редица експериментални техники, приложени за изследване на горния 

механизъм е елипсометричното изследване  на втория процес [P8, C6] – изтъняването на 

масления слой върху течната повърхност в процеса на изтощаване на антипенителя.  

7.6.2 Експериментални детайли 
Като пенеща се среда е използван разтвор на Sodiumdiethylhexyl-sulfosuccinate SNa 

(AOT) в дейонизирана вода с концентрация 10 mM, която е около 3.5 пъти по-голяма от 

критичната мицеларна концентрация (cmc) - 2.8 mM.  За базисен разтвор на антипенител е 

използвана смес от poly-(dimethylsiloxane) (PDMS) с масло с 4.2 wt % хидрофобизирани SiO2 

частици (~12 nm). SiO2 частиците в разтвора са във форма на фрактални агрегати с размери в 

интервала 0.1-5 m (разтвор A). В различни експерименти са използвани и концентрации на 

частиците в диапазона 0.001 до 16 wt%. Концентрацията на антипенителя в пенещите се 

разтвори  е 0.001 vol % във всички експерименти. 

Три експериментални метода са използвани в [P8] – (1) автоматичен шейк тест 

(Automated Shake Test - AST) с използване на апаратура Agitest (Bioblock), (2) захващане с 

течен филм (Film trapping technique - FTT) [217]  и (3) елипсометрия [P14]. С AST се 

определя времето за изтощаване на антипенителя, с FTT – критичното налягане на 

разкъсване на интерфейса вода/въздух от антипенителните глобули, а с елипсометрия – 

изтъняването на масления филм на повърхността по време на изтощаване на антипенителя. 

Елипсометричните измервания са извършени при фиксиран ъгъл на падане 50 (близо 

до ъгъла на Брюстер за вода/въздух – 53.1) и дължина на вълната 632.8 nm с PCSArotA 

елипсометър във фотометричен режим [P14]. Всички измервания се извършват при стайна 

температура, 20 1 °С. 

7.6.3 Елипсометрично определяне на изменението на дебелината на масло на течната 
повърхност по време на изтощаване на антипенителя 
Експериментите са проведени, както следва: Пробите се разклащат желан брой цикли 

в AST и се изливат в тефлонова вана. Количеството на маслото, разтечено по повърхността 

на разтвора се определя елипсометрично. След това масленият слой се изчиства от 

повърхността с тефлонова бариера и се следи елипсометрично още 2 часа образуваният в 

резултат на достигналите до повърхността глобули нов маслен слой. По този начин се 

определя както дебелината, така и скоростта на образуване на слоя върху повърхността за 

различен брой цикли от AST. 

При анализа на данните се предполага модел на еднороден слой масло с известен 

показател на пречупване – този на обемно масло noil = 1.404 , между две фази – въздух и 
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воден разтвор. Този модел дава ефективната дебелина deff на масления слой, усреднена по 

площта на лазерното петно (~2 mm диаметър). На практика ситуацията е по-сложна, тъй като 

на повърхността имаме адсорбиран слой и от повърхностно активни вещества. 

Симулационните изчисления показват, че неотчитането на този слой при решаване на 

обратната елипсометрична задача не води до съществени грешки при определянето на  deff. 

Тъй като плътността на маслото е ~ 1 g/cm
3
, то числената стойност на дебелината в nm 

отговаря на повърхностната концентрация  в mg/m
2
. 

Първоначално 10 l от разтвор A се депозира на повърхността. Това отговаря на 

дебелина на слоя ~1 m ( = 10
3
 mg/m

2
). Както се вижда от областта с плато на Фигура 7-13-

b се наблюдава бърза емулсификация на този дебел слой още при малък брой цикли на AOT. 

Още при 3 цикъла deff =250 nm, т.е 75% от маслото вече е емулсифицирано. При 10 цикъла 

дебелината на слоя вече е само 12 nm (1.2 % от началната), т.е. почти цялото масло е 

емулсифицирано. По нататък (до ~60 цикъла АОТ) дебелината намалява много по-бавно (от 

14 до 8 nm), но както се вижда от Фигура 7-13-а, антипенителят е много активен в тази 

област. След това следва бързо намаляване на deff от 8 до около 1.5 nm – корелирано, както се 

вижда от Фигура 7-13-а, с изтощаването на антипенителя. При напълно изтощаване (над 300 

цикъла AOT) не се наблюдава детектируем маслен слой на повърхността. 
 

 

Фигура 7-13. Време за разрушаване на 

пяната (а) и определената 

елипсометрично ефективна дебелина 

на маслен слой (b), разтечен на 

повърхността на 10 mM AOT разтвор, 

съдържащ 0.01 wt% от антипенителен 

разтвор А, за различен брой цикли 

AST.  

Дебелината на масления слой в горните експерименти се определя от два 

конкуриращи се процеса – късане на пенния течен филм, водещ до емулсификация на 

масления слой и наличие на активни глобули, които депозират на повърхността масло.  

За доказателство 

на втория процес са 

реализирани друга 

серия елипсометрични 

експерименти. При тях 

се изучава кинетиката 

на формиране на 

масления слой след 

изчистване на 

повърхността на 

разтвора при различни 

стадии на изтощаване на 

антипенителя - Фигура 7-14. Ясно се вижда,че скоростта на формиране, като и равновесната 

дебелина на формирания маслен слой значително намаляват с броя цикли AST, т.е. с 

изтощаването на антипенителя. Върху сравнително пресен разтвор (3 цикъла AST) се 

формира бързо дебел маслен слой (~35 nm), докато при изтощени разтвори (70 или 95 

цикъла) дебелините са под нанометър. Тези резултати се в потвърждение на предложения 

механизъм на изтощаване. 

7.6.4 Изводи 
Процесът на изтощаване на антипенителни свойства на PDMS-SiO2 частици е изследван 

елипсометрично, съвместно с AST и FFT методи. Резултатите потвърждават предложения 

механизъм на изтощаване на антипенителя. 

 

Фигура 7-14. Кинетика на 

образуване на PDMS 

маслен слой на 

повърхността на 10 mM 

AOT разтвор след 

определен брой цикли на 

AST. Началото на скока на 

кривите отговаря на 

изчистване на повърхността 

с тефлонов бариер. 
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ПРИНОСИ 

 

Приносите в дисертацията са в три направления – построяване и усъвършенстване на 

елипсометрична апаратура, намиране на нови решения и подходи, свързани с обратната 

елипсометрична задача и приложението им за елипсометрично изследване на различни 

системи. Резултатите от последното направление, освен че демонстрират практическото 

приложение на апаратурата и новите решения и подходи, имат и самостоятелно значение във 

всяка конкретна ситуация.  По-долу резюмираме тези приноси. 
 

Построяване и усъвършенстване на елипсометрична апаратура. 

Разработена е теорията на работа и обработка на сигнала и е практически реализиран 

комбиниран елипсометър от фотометричен (PCSrotAA)/нулев (PCSA) тип, позволяващ бързо 

превключване на режима на работа и съчетаващи по този начин предимствата на нулев и 

фотометричен тип. В частност, за пръв път: 

1. Показано е, че от Фурие компонентите на сигнала в PCSrotAA конфигурация могат да се 

определят елипсометричните ъгли без да се използва нулевия хармоник (както е масовата 

практика). Това изключва влиянието на постояннотоковия дрейф и отместване, 

значително подобрявайки точността и дълговременната стабилност на апаратурата.  

2. Показано е, че заедно с елипсометричните ъгли може да се определя в реално време и 

фазовото отместване на въртящия се анализатор (без да се използва нулевият хармоник), 

което изключва необходимостта от калибровка при превключване на режимите на работа. 

3. Разгледана е теорията и е предложен алгоритъм за Фурие преобразуване на Делта 

компресирани данни без да се налага декомпресията им, което значително ускорява 

първоначалната обработка на суровите елипсометрични данни и подобрява 

бързодействието на фотометричните елипсометри. Алгоритъмът не е свързан с конкретно 

използвания метод за Фурие преобразуване и има потенциално приложение във всички 

области, където се налага Фурие преобразуване на данни, събирани в реално време. 

4. Предложени са за елипсометрични еталони различни комбинации на материали и 

системи - двуфазни системи, едно, дву-  и многослойни структури, като е направен 

теоретичен анализ на достижимите параметри и на тази база – сравнение и избор на най-

подходящите. За пръв път като елипсометричен еталон е предложена едномерно–

периодична структура, притежаваща идеално отражение (ODR). На базата на теоретичен 

анализ за оптимизация на параметрите на структурата тя е реализирана чрез електронно 

лъчево изпарение, като експериментално определеният оптичен отклик е в добро 

съгласие с теоретичния.  
 

Нови решения и подходи, свързани с обратната елипсометрична задача. 

За пръв път са намерени полиномиални решения на обратната елипсометрична задача 

за следните системи и случаи: 

5. Прозрачен слой с неизвестни дебелина и показател на пречупване върху хомогенна 

поглъщаща подложка. 

6. Прозрачен слой с неизвестни дебелина и показател на пречупване върху произволна 

подложка. 

7. Многослойна структура с две неизвестни дебелини.  

8. Показател на пречупване на подложка в присъствие на слой. 

9. Предложени и анализирани са различни подходи, базирани на получените полиномиални 

решения за решаване на обратната елипсометрична задача в случай на многократни 

измервания. 
 

10. Показано е, че системата прозрачен слой/произволна подложка (подсистема) може да 

бъде напълно описана чрез само три от коефициентите във Фурие разложението по 
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дебелина на елипсометричната функция . Доказано е, че тези три Фурие коефициенти са 

достатъчни за експлицитното определяне на показателя на пречупване на слоя без 

никакви данни за подсистемата, както и за определянето на обобщените Френелови 

коефициенти на подсистемата.  На базата на тези резултати и решаване на обратната 

задача за многократни  измервания на интензитета като функция на дебелината са 

предложени:  

11. Саморефериращ се метод за определяне на коефициента на отражение при нормално 

падане. 

12. По-информативен от конвенционалния елипсометричен метод, при който се определят 

три  ( , pR  и sR ),  вместо два  (  и sp RR / ) параметъра  на системата. 

 

Елипсометрия на твърдотелни структури. 

Създадената елипсометрична апаратура и методите за решаване на обратната 

елипсометрична задача са успешно използвани за анализ на сложни твърдотелни структури и 

изследване на кинетиката на различни процеси: 

13. В случая на сулфидизация на сребро в атмосфера на сероводород решаването на 

обратната елипсометрична задача позволява проследяване на изменението на дебелините 

в нанометровия диапазон на два слоя едновременно.  Изяснен е механизма на 

първоначалния етап на сулфидизация и е показано, че процесът може да се използва за 

селективна детекция на сероводород в ppm-ни концентрации. 

14. Елипсометрично е изследван в реално време процеса на изтъняване на слой върху 

въртяща се подложка (метод на центрофугирането). Получено е много добро съвпадение 

с теорията. Показано е, че фотометричната елипсометрия с възможност за работа в 

реално време е изключително подходящ метод за изследване на процеса и определяне на 

параметрите на слоеве, получавани по метода на центрофугиране. 

15. Спектроскопична елипсометрия в съчетание с  приближението на ефективната среда е 

приложена за определяне на оптичните свойства на композитни материали, съставени от 

златни кластери, внедрени в диелектрични матрици. Определените дебелини на слоевете 

и процентното съдържание на злато в тях са в добро съгласие с данни от Ръдърфордово 

обратно разсейване. 

16. Чрез спектроскопична елипсометрия е определена дисперсията на комплексния показател 

на пречупване на термично отгрети частично окислени Ta слоеве – част от Ta/GaAs 

структура, подходяща за Шотки фотодиоди. Тези данни са важни за избор на оптимална 

дебелина за антиотражателно действие, наред със защитните пасивиращи свойства на 

този слой. 

17. От многоъглови елипсометрични изследвания са определени профилите на комплексния 

показател на пречупване по дълбочина за PMMA образци при шест различни дози на 

йонна имплантация с 50 keV Si йони. Намерена е „критична“ доза (~3x10
15

 cm
-2

), която 

максимално модифицира оптичните свойства на приповърхностната област. 

 

Елипсометрия на течна повърхност. 

18. За първи път са определени с добра точност едновременно показателят на пречупване и 

дебелината на монослоеве на интерфейса въздух/вода чрез нулева елипсометрия. Това е 

постигнато чрез високо прецизни измервания на двата елипсометрични ъгъла, 

елипсометрично определяне на ъгъла на падане и използване на полиномиалното 

решение на обратната елипсометрична задача за обработка на данните. Резултатите 

показват добро съгласие с данни от синхротронно рентгеново отражение. 

19. За първи път е предложен нетрадиционен модел на формиране на Ленгмюров слой на 

водна повърхност, при който вместо стандартната хидрофилно-хидрофобна структура, 
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слоят има хидрофобно-хидрофобна такава. Тази необичайна структура е доказана 

експериментално, като решаващите експерименти са елипсометрични. 

20. Показано е, че обратната елипсометрична задача за тънък слой може да бъде успешно 

решена на базата на данни от измервания в две различни среди. Това е илюстрирано при 

обработка на елипсометрични данни  на кинетиката на адсорбция на -казеин на два 

различни интерфейса - въздух/вода и ксилол/вода. Получени са нови данни за 

структурата и еволюцията на адсорбция - тя започва с насищане на повърхността с тънък 

плътен слой, който по-нататък е стабилен, и продължава с образуване на втори разреден 

слой. Определени са също еволюцията на показателите на пречупване, обемната и 

повърхнинни плътности на двата подслоя по време на адсорбцията на протеина. 

21. От eлипсометричните данни e определена кинетиката на повърхностната концентрация 

(t) и е получено експерименталното уравнение на състояние () на интерфейса 

вода/въздух за различни обемни концентрации на глобуларния протеин -лактоглобулин. 

Показано е, че във всеки момент до постигане на плътен монослой се удовлетворява 

еднопараметричното уравнение на състояние на Волмер – двумерен аналог на 

уравнението на състояние на Ван дер Ваалс без взаимодействие. Анализът на налични 

експериментални данни за други глобуларни протеини показва, че този извод е верен и за 

тях. Получените от уравнението на състоянието стойности за площта на молекулите са в 

добро съгласие с геометрията на съответните молекули. 

22. Процесът на изтощаване на антипенителни свойства на PDMS-SiO2 частици е изследван 

елипсометрично, съвместно с AST и FFT методи. Резултатите потвърждават предложен 

по-рано механизъм на изтощаване на антипенителя. 
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