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У рамках методу локального поля побудовано теоретичну модель елiпсометрiї субмоношару напiвпровiдникових наночастинок, що покривають поверхню. Для систем, якi моделюються
як пiдкладка з розташованими на нiй частинками, що мають
форму елiпсоїда обертання, було розраховано ефективну сприйнятливiсть. Це дало змогу визначити залежностi коефiцiєнтiв
вiдбиття та елiпсометричних параметрiв вiд кута падiння та
частоти. Наявнiсть напiвпровiдникових наночастинок, що покривають поверхню, дає помiтний внесок у елiпсометричнi параметри, що може бути вимiряно експериментально. Знайдено,
що цi елiпсометричнi параметри залежать вiд концентрацiї та
форми частинок.

1. Вступ
Вивчення тонких плiвок, у тому числi плiвок субмоношарових покриттiв є важливою проблемою сучасної науки. Широко розвивається технологiя виготовлення таких плiвок для подальшого застосування їх
у сенсорицi, плазмонiцi та iн. [1, 2]. Важливою частиною цього процесу є контроль над властивостями плiвок, що були отриманi. Iснує багато методiв для дослiджень властивостей таких систем. Це електронномiкроскопiчнi рентгено-структурнi та iн., але бiльш
доцiльними методами для таких дослiджень постають оптичнi методи, оскiльки вони неруйнiвнi та безконтактнi, характеризуються достатньою iнформативнiстю [3–5]. Одним з таких методiв є метод елiпсометрiї [6]. Параметри, що вимiрюються при вивченнi
тонких плiвок методом елiпсометрiї можуть бути вираженi через коефiцiєнти вiдбиття Френеля, що визначаються коефiцiєнтами заломлення плiвки та пiдкладки [3, 6]. Останнiм часом виникає необхiднiсть
вивчати методом елiпсометрiї плiвки, що являють собою шари органiчних молекул (наприклад, молекул
барвникiв або бiологiчних молекул) або шари металiчних чи напiвпровiдникових наночастинок на поверхISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №10

нi твердого тiла [7–11]. При цьому виникає необхiднiсть визначати локальнi параметри таких плiвок –
концентрацiю, розмiри та форму частинок. Отже, виникає проблема визначення ефективних параметрiв
тонкої плiвки покриття – комплексного коефiцiєнта
заломлення – через параметри частинок, зокрема, їх
розмiри та форму. Цю задачу i розв’язують у данiй
роботi.
2. Основи методу елiпсометрiї
В основi методу елiпсометрiї лежить змiна поляризацiї свiтла при його вiдбиттi вiд зразка, що дослiджується [6]. Елiпс поляризацiї свiтла з урахуванням
напрямку обертання електричного вектора, як геометрична фiгура може бути описаний в будь-якiй ортогональнiй системi координат (рис. 1). Найбiльш зручним є опис цього елiпса в системi координат, пов’язанiй iз власними модами вiдбиття вiд поверхнi, що дослiджується. Найбiльш загальним є випадок вiдбиття
вiд iзотропних систем або систем де одноосьова анiзотропiя задається геометрiєю – вiсь анiзотропiї перпендикулярна площинi поверхнi. У такому випадку
власними модами є p- та s-поляризоване свiтло. Маючи порiвняну з iнтерферометрiєю чутливiсть, завдяки
фазовим вимiрам елiпсометрiя є бiльш зручним самоузгодженим методом iз внутрiшньою нормалiзацiєю,
в якому вимiрюється вiдносна змiна елiпса поляризацiї, що описується двома елiпсометричними кутами Ψ
i Δ. Елiпсометричнi кути зв’язанi з полем для двох
поляризацiй p- та s- як

Epr Esr
tg ΨeiΔ =
,
(1)
Epi Esi
де Exy – це поле, для якого x визначає поляризацiю
p- чи s-, а y визначає чи то падаюче i-, чи вiдбите
r-поле. У випадку найбiльш поширених систем, розглянутих вище, це рiвняння перетворюється на так
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В основi цього методу лежить пошук розв’язку рiвняння Лiппмана–Швiнгера [18, 19] для самоузгодженого поля:
(0)

Ei (R, ω) = Ei (R, ω)−

−a

Z
N
X

dR0 Gij (R, R0 , ω)χjl (ω)El (R0 , ω),

(3)

α=1 V
α

Рис. 1. Елiпс поляризацiї i рiзнi координатнi системи

зване основне рiвняння елiпсометрiї:
tg ΨeiΔ =

rp
,
rs

(2)

де rp , rs – коефiцiєнти вiдбиття Френеля для паралельної та перпендикулярної поляризацiї вiдповiдно
[6].
3. Рiвняння самоузгодженого поля
Iнтерпретацiя результатiв елiпсометричних дослiджень для систем з шарами наночастинок є достатньо серйозною проблемою. Це пов’язано з труднощами, що виникають при побудовi теоретичних моделей, адже для тонких плiвок, товщина яких спiввимiрна з довжиною перехiдного приповерхневого шару, де локальнi поля сильно змiнюються в просторi, використання формалiзму дiелектричної функцiї
стає проблематичним [12–16]. Тому для побудови теоретичної моделi бажано застосовувати методи, якi
безпосередньо не використовують дiелектричну функцiю. Одним з таких методiв є метод побудови електродинамiки ультратонких плiвок, що ґрунтується
на концепцiї ефективної сприйнятливостi [14]. Зокрема, в цiй роботi використовують метод функцiй Грiна
у межах теорiї самоузгодженого поля. Головна iдея
теорiї локального (ближнього) поля полягає в тому,
що знаходиться зв’язок мiж локальним та зовнiшнiм
полями у довiльнiй точцi системи. Цей зв’язок носить
унiверсальний характер i може бути визначений через функцiю лiнiйного вiдгуку системи на зовнiшнє
поле (ефективну сприйнятливiсть) [17].
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де Gij (R, R0 , ω) – функцiя Грiна (фотонний пропагатор) середовища, куди помiщенi частинки системи,
χjl (ω) – сприйнятливiсть матерiалу частинок системи, в загальному випадку тензор, a = (ω 2 /c2 ) коефiцiєнт для системи СI. Iнтегрування ведеться по об’єму всiх частинок системи, що розглядається.
Фiзичний змiст рiвняння Лiппмана–Швiнгера полягає у тому, що воно визначає локальне поле
в довiльнiй точцi системи, яке складається iз су(0)
ми зовнiшнього поля Ei (R, ω) i поля наведеного самоузгодженими
струмами, що течуть в об’єктi
R
−(ω 2 /c2 ) Vα dR0 Gij (R, R0 , ω)χjl (ω)El (R0 , ω).
При цьому цi струми визначаються локальними полями всерединi об’єкта.
Для простих середовищ (скажiмо, для вiльного
простору, двох однорiдних та iзотропних середовищ з плоскою межею розподiлу, чи для планарношаруватих структур) функцiя Грiна може бути легко
знайдена [14, 15, 19]. Метод функцiй Грiна є унiверсальним i може бути використаний для рiзних задач,
пов’язаних з оптичними дослiдженнями тонких плiвок [14, 15], зокрема з елiпсометричними дослiдженнями.
4. Ефективна сприйнятливiсть
субмоношарового покриття
поверхнi наночастинками
Розглянемо систему, що складається з пiдкладки та
розташованих на нiй частинок, якi мають форму елiпсоїда обертання. Поле в будь-якiй точцi системи задовольняє рiвнянню (3). Будемо вважати, що система є макроскопiчно-однорiдною у площинi пiдкладки,
тобто лiнiйний розмiр частинок є набагато меншим
за довжину хвилi i меншим за вiдстань мiж сусiднiми
частинками в шарi. Як випливає з результатiв роботи
[19], якщо середня вiдстань мiж частинками-сусiдами
перевершує їх лiнiйнi розмiри, то можна вважати, що
частинки взаємодiють мiж собою як квазiточковi електричнi диполi. При цьому, поляризованiсть окремої
частинки на поверхнi треба знаходити з урахуванням
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №10
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розмiрiв та форми частинок. Такi розрахунки з урахуванням всiх мультиполiв [19] показують, що навiть
при заповненнi поверхнi сферичними наночастинками майже до половини моношару дипольне наближення працює гарно. Таким чином, праву частину рiвняння (3) можна суттєво спростити, використовуючи
наближення квазiточкових диполiв:
XZ
dR0 Gij (R, R0 , ω)χjl (ω)El (R0 ) ≈
α

≈

Vα

X

Gij (r − rα , z, zα , ω)χ̃jl (ω)El (rα , zα ).

(4)

Розв’язок цього рiвняння має вигляд
h
i−1
−1
Pj (k, za , ω) = (χ̃ji (ω)) − naGij (k, z, zα , ω)
×
(0)

×Ei (k, zα , ω).

(9)

Тобто ефективна сприйнятливiсть субмоношарового
покриття частинок на поверхнi твердого тiла, що пов’язує поляризованiсть шару iз зовнiшнiм полем, виражається формулою
h
i−1
−1
Xij (k, za , ω) = (χ̃ij (ω)) − naGji (k, zα , zα , ω)
.
(10)

α

Тут
введено
такi
позначення
χ̃jl (ω)
=
VM χjl (ω),χjl (ω) – тензор лiнiйного вiдгуку частинки, (rα , zα ) – координати центра частинки, де
вектор rα лежить у площинi поверхнi. Вважаючи
розподiл частинок вздовж поверхнi рiвномiрним,
проведемо усереднення по розподiлу частинок у
шарi. Отримаємо
N
X

Gij (r − rα , z, zα , ω)χ̃jl (ω)El (rα , zα , ω) =

α=1

Z
×

dk

2e

−ikr

(2π)

N −1
×
S

Gij (k, z, zα , ω)χ̃jl (ω)El (k, zα , ω).

де n =

Xxx




1
k2
1
0
1 + Rp ,
+ 2πni
=
D α⊥
ε0 kz1 ε1

Xzz




1 1
kz1
0
=
+ 2πni
1 − Rp ,
D αk
ε0 ε1

Xyy


1
k2
=
+ 2πni 0 1 − Rs0
αk
ε0 kz1


(0)
Ei (k, zα , ω)+

+naGij (k, z, zα , ω)χ̃jl ωEl (k, zα , ω),

де

(5)

Тодi, переходячи до фур’є-представлення у площинi
поверхнi, знайдемо рiвняння самоузгодженого поля:
Ei (k, zα , ω) =

Тензор ефективної сприйнятливостi легко може бути записаним у власнiй системi координат s- та pполяризованих хвиль (де площина падiння свiтла збiгається з площиною XOZ декартової системи координат):


Xxx (k, ω) 0
Xxz (k, ω)
 , (11)
Xyy (k, ω) 0
Xij (k, ω) =  0
Xzx (k, ω) 0
Xzz (k, ω)

(6)

Xxz = −Xzx =

lim N/S – поверхнева концентрацiя части-

−1
,

1
k
2πni
R0 ,
D
ε0 ε1 p

N,S→∞



k2
1
+ 2πni
1 + Rp0 ×
α⊥
ε0 kz1 ε1

нок у шарi. Маючи на увазi, що тензор χ̃jl (ω) є вiдгуком на локальне поле, тобто вiн пов’язує поляризацiю
з локальним полем,

D=

Pj (k, zα , ω) = χ̃jl (ω)El (k, zα , ω)



1
kz1
k2
2
0
×
+ 2πni
1 − Rp + 4π 2 n2 2 2 R0p ,
αk
ε0 ε1
ε0 ε1

(7)

з (6) отримаємо рiвняння, що пов’язує поляризацiю з
зовнiшнiм полем:
−1

(χ̃ij (ω))

(0)

Pj (k, zα , ω) = Ei (k, zα , ω)+

+naGij (k, z, zα , ω)Pj (k, zα , ω).
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(8)





(12)

αk,⊥ – компоненти тензора сприйнятливостi однiєї частинки на поверхнi (див. Додаток), а n – поверхнева концентрацiя частинок, ε0 – дiелектрична проникнiсть вакууму, ε1 – дiелектрична проникнiсть зовнiшнього середовища (пiвпростору), в якому знаходяться частинки, Ri0 – коефiцiєнти вiдбиття Френеля
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чистої поверхнi для вiдповiдної поляризацiї, помноженi на фазовий множник e−2k0 cos ϑhz . В електростатичному наближеннi цей фазовий множник вважається одиницею. k0 = ω/c – це хвильовий вектор
свiтла у вакуумi, а хвильовi вектори вздовж осей X
√
та Z в зовнiшньому середовищi kx = ε1 k0 sin ϑ та
√
kz = ε1 k0 cos ϑ виражаються через ϑ – кут падiння, який вимiрюється вiд нормалi до поверхнi, якщо
освiтлення вiдбувається з того ж боку пiдкладки, де
знаходиться шар частинок. У загальному випадку kz
визначається через рiвняння kx2 + kz2 = ε1 k02 .
Оскiльки поляризацiя (7), що стоїть у правiй частинi рiвняння (6), тепер може бути вираженою через тензор ефективної сприйнятливостi (11) та зовнiшнє поле, отримуємо розв’язок рiвняння Лiппмана–
Швiнгера для тонкої субмоношарової плiвки наночастинок на поверхнi напiвпровiдника:
Ei (k, zα , ω) = [δij + naGil (k, zα , zα , ω)Xlj (k, zα , ω)] ×
(0)

×Ej (k, zα , ω).

(13)

Тобто, локальне поле, що швидко змiнюється у просторi, визначається через довгохвильове зовнiшнє поле за допомогою ефективної сприйнятливостi.
Останнiм кроком наведених розрахункiв має бути
зворотне фур’є-перетворення виразу (9) для обчислення поляризацiї в r-просторi. У загальному випадку це досить складна задача, але оскiльки в нашому
випадку збудження вiдбувається плоскою монохроматичною хвилею, як i у виразi (5) ситуацiя значно
спрощується. У k, z просторi залежнiсть зовнiшнього поля вiд хвильового вектора має вигляд E(k) =
Eδ(kk − kx ). Використовуючи це, а також поверхневу концентрацiю частинок, отримуємо для середньої
поляризацiї шару без урахування z-залежностi:
P (x) = nX(kk = kx )Ee−ikx x ,

(14)

що повнiстю узгоджується з теоремою Флаке [20].
Таким чином, обчислюючи зв’язок мiж поляризацiєю системи чи полем, що розсiялося системою, та
зовнiшнiм полем, можемо знайти коефiцiєнти вiдбиття системи i визначити через них елiпсометричнi параметри.
5. Коефiцiєнти вiдбиття
Для отримання коефiцiєнтiв вiдбиття вiд пiдкладки з
шаром наночастинок на нiй використаємо пiдхiд молекулярної оптики. Поле, що випромiнюється одним
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диполем на вiдстанi R, визначається [21]:
k02
p⊥ ei(ωt−kR) ,
(15)
ε0 R
де p⊥ – компонента диполя перпендикулярна до напрямку, в якому розглядається поле, що випромiнюється. Як показано в [21], поле шару синфазних диполiв поширюється перпендикулярно шару i дорiвнює
половинi поля вiд першої зони Френеля, форма якого
є коло в цьому випадку
Eem1 = −

Eem = 2πi

k0
√ np⊥ ei(ωt−kR) .
ε0 ε1

(16)

При похилому падiннi збуджуючої хвилi фаза диполiв у шарi неоднорiдна i змiнюється як kx x, що i
отримано в (14), тож вiдбита (розсiяна) цим шаром
диполiв хвиля поширюється згiдно з законами вiдбиття, а зони Френеля перетворюються на елiпси, витягнутi вздовж осi X з площиною, бiльшою за площину
кiл в cos1 θ разiв. Тож поле (16) збiльшується у цьому
випадку у cos1 θ разiв разом з кiлькiстю диполiв у першiй зонi Френеля.
У випадку шару диполiв на поверхнi поверхня змiнює як збуджуюче, так i випромiнене поле. Диполi,
якi знаходяться над поверхнею на вiдстанi hz збуджуються полем, що є сумою падаючого та вiдбитого полiв:
Ex = Ep (1 − Rp0 ) cos ϑ,
Ey = Es (1 + Rs0 ),
Ez = Ep (1 + Rp0 ) sin ϑ,

(17)

де Ri0 теж саме, що i у виразi (12).
Оскiльки розмiр частинок є набагато меншим за
довжину хвилi, таке дипольне наближення є коректним. У той же спосiб, пiдсумовуючи прямо випромiнене та вiдбите вiд поверхнi поля з урахуванням їх
напрямкiв, отримуємо поле, розсiяне додатково шаром частинок на поверхнi. Якщо перерахувати це у
величину проекцiї диполя для виразу (16), отримаємо
pp⊥ = pz (1 + Rp0 ) sin θ − px (1 − Rp0 ) cos θ,
ps⊥ = py (1 + Rs0 ).

(18)

Зiбравши разом вирази (16)–(18) з урахуванням додаткового коефiцiєнта cos1 θ в (16), а також форми вiдгуку шару наночастинок (11), отримаємо
Rs = Rs0 + 2πi

k02
nXyy (1 + Rs0 )2 ,
ε0 k1z
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Rp = Rp0 − 2πi

n
ε0 ε 1 k1z


2
Xxx k1z
(1 − Rp0 )2 +


+2Xxz k1z kx (1 − Rp0 2 ) − Xzz kx2 (1 + Rp0 )2 .

(19)

Це повнiстю збiгається з виразами з роботи [22], отриманими iншим способом. На жаль, вираз для коефiцiєнта вiдбиття p-поляризованного свiтла в [23] має
невеликi помилки, несуттєвi, якщо ε1 = 1. Для виразу (19) було враховано, що sin θ = √εk1xk0 , cos θ = √kε1z
1 k0
а також те, що мiж полями, вiдбитими пiдкладкою та
шаром частинок, є фазова затримка.
За допомогою виразiв (12) результат для коефiцiєнта вiдбиття p-поляризованного свiтла з (19) можна
спростити до:
Rp = Rp0 − 2πi

n
1
×
ε0 ε1 k1z D0

h
i
2
2
2
× αk k1z
(1 − Rp0 ) − α⊥ kx2 (1 + Rp0 ) ,

(20)

де знаменник



k 2 α⊥
0
0
D = 1 + 2πni
1 + Rp ×
ε0 kz1 ε1



kz1 αk
k 2 α⊥ αk 2
× 1 + 2πni
1 − Rp0 + 4π 2 n2 2 2 R0p
ε0 ε1
ε0 ε1
вiдрiзняється вiд знаменника D з (12). Тобто шар
диполiв на поверхнi модифiкує вiдбиття як шар з
nα
ефективною сприйнятливiстю D0k вздовж осi X та
nα⊥
D 0 вздовж осi Z. Хоча дипольнi моменти, iндукованi вздовж Z та X осей, описуються бiльш складними
виразами (12), при формуваннi вiдбитого поля внески вiд двох цих компонент частково компенсуються.
Ефективна сприйнятливiсть вздовж осi Y залишається nXyy , як у (12) та (19).
Треба зазначити, оскiльки всi елементи сприйнятливостей включають дiелектричну проникнiсть вакууму ε0 , то всi кiнцевi вирази для полiв та коефiцiєнтiв вiдбиття не мають цього параметра.
6. Числовi розрахунки
Будемо вважати, що частинки, якi покривають поверхню, виготовленi з матерiалу, що у робочiй областi
частот характеризується дiелектричною функцiєю
εp (ω) = 1 +

f
,
−ω 2 + ω02 − iωγ
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(21)

де ω0 = 3 · 1015 c−1 – резонансна частота, γ = 0, 01 ω0
– коефiцiєнт затухання, f – сила осцилятора, що бралася як f = ω02 . Тобто резонансна частота близька до
частоти гелiй-неонового лазера, i дiелектрична функцiя моделює поведiнку напiвпровiдника з частотами поперечного та поздовжнього
оптичних фононiв
√
ωT O = ω0 та ωLO = 2ω0 вiдповiдно. Пiдкладка
у цьому частотному дiапазонi характеризується дiйсною дiелектричною константою εr = 4, тобто веде себе як дiелектрик. Вважається, що частинки мають форму елiпсоїдiв обертання з фiксованим об’ємом Vp = (4π/3)hx hy hz = (4π/3) · 10−24 м3 . Таким
чином, вважалося, що сферичнi частинки мають дiаметр 20 нм, а витягнутi та сплюснутi частинки характеризуються ексцентриситетом hx /hz = 5 та 1/5.
Концентрацiю частинок вибирали таку, щоб середня
вiдстань мiж частинками була бiльшою за їх лiнiйнi розмiри, а саме n = 4 · 1014 м−2 , що близько до
0,14 моношару у випадку сферичних частинок, якщо
моношаром вважати щiльне гексагональне покриття.
Змiна покриття при змiнi ексцентриситету в межах
5–1/5 та моделi частинок рiвного об’єму знаходиться
в межах 0,4–0,05 моношару. Якщо ж пiдтримувати
сталий коефiцiєнт заповнення поверхнi, тобто зафiксувати лiнiйнi розмiри вздовж поверхнi, змiна ексцентриситету приведе до змiни об’єму частинок. Обчислення проведено за такою схемою: першим кроком
визначали компоненти лiнiйного вiдгуку окремої частинки заданої форми на пiдкладцi. Потiм обчислювали компоненти ефективної сприйнятливостi плiвки
субмоношарового покриття за формулами (11). Пiсля
цього за формулами (19) обчислювались коефiцiєнти
вiдбиття системи як функцiї кутiв падiння та частоти.

7. Результати та обговорення
Чисельнi результати, отриманi для вищеописаної моделi, подано на рис. 2–8. На рис. 2 показано загальний хiд залежностi коефiцiєнтiв вiдбиття p- та sполяризованого свiтла для поверхнi, вкритої шаром
частинок сферичної форми. Видно, що як вiд довжини хвилi, так i вiд кута падiння коефiцiєнт вiдбиття p-поляризованого свiтла має досить складну залежнiсть, тодi як коефiцiєнт вiдбиття s-поляризованого
свiтла не показує помiтних вiдхилень вiд поведiнки
коефiцiєнта вiдбиття чистої пiдкладки. Треба зазначити, що оскiльки пiдкладка розглядається бездисперсiйною, її коефiцiєнти вiдбиття не мають залежно-
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Рис. 2. Вiдбиття вiд системи залежно вiд довжини хвилi та кута падiння для p- та s-поляризованного свiтла

Рис. 3. Вiдбиття вiд системи залежно вiд кута падiння при довжинi хвилi 600 нм для p- та s-поляризованного свiтла для покриттiв
s-сферичними частинками; ob-сплюснутими частинками; pr-витягнутими частинками

Рис. 4. Рiзниця вiдбиття мiж пiдкладкою з частинками та чистою пiдкладкою залежно вiд кута падiння при довжинi хвилi 600
нм для покриттiв s-сферичними частинками; ob-сплюснутими частинками; pr-витягнутими частинками
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Рис. 5. Вiдбиття вiд системи залежно вiд довжини хвилi при кутi падiння ϑ =60◦ для p- та s-поляризованного свiтла для
покриттiв s-сферичними частинками; ob-сплюснутими частинками; pr-витягнутими частинками

Рис. 6. Кути Ψ та Δ залежно вiд кута падiння при довжинi хвилi 600 нм для рiзних форм частинок: ψ1 та δ1 – сплюснутi частинки
з вiдношенням осей 5; ψ2 та δ2 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 4; ψ3 та δ3 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 3;
ψ4 та δ4 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 2; ψ5 та δ5 – сферичнi частинки; ψ6 та δ6 – витягнутi частинки з вiдношенням
осей 1/5

стi вiд довжини хвилi. Спектральнi особливостi поведiнки коефiцiєнта вiдбиття p-поляризованого свiтла
системи з наночастинками корелюють з положенням
поперечного та поздовжнього оптичних фононiв, у
той час як кутова залежнiсть демонструє iндуковану двовимiрнiстю системи частинок на поверхнi поперечну анiзотропiю, яка проявляється при збiльшеннi
кута падiння.
На рис. 3 подано перерiз цiєї залежностi на довжинi
хвилi 600 нм для плiвок покриттiв поверхнi частинками рiзної форми. Як бачимо, покриття рiзної форми
частинками дає майже однакову поведiнку коефiцiєнтiв вiдбиття для s-поляризованого свiтла, тодi як для
p-поляризованого свiтла вiдбиття у випадку сплюснутих частинок помiтно вiдрiзняється вiд двох iнших
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №10

випадкiв. Щоб пiдкреслити iснуючу вiдмiннiсть, на
наступному рисунку показано рiзницю коефiцiєнтiв
вiдбиття вiд пiдкладки з шаром частинок та вiд чистої пiдкладки.
Тепер видно, що вiдбиття для випадку сплюснутих
частинок вiдрiзняється i для s-поляризованного свiтла. Але рiзниця мiж вiдбиттям вiд чистої пiдкладки та пiдкладки з шаром частинок дуже мала, тому
i не помiтна на попередньому рисунку. Майже збiг
коефiцiєнтiв вiдбиття для сферичних та витягнутих
частинок пояснюється меншою змiною взаємодiї частинки з поверхнею при її витягуваннi вгору, нiж при
її сплющеннi. Оскiльки взаємодiя з пiдкладкою пропорцiйна оберненiй третiй ступiнi вiдстанi, зрозумiло,
що найбiльший ефект це дає як раз для сплюснутих
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Рис. 7. Кути Ψ та Δ для системи залежно вiд довжини хвилi при кутi падiння λ=60◦ для рiзних форм частинок : ψ1 та δ1 –
сплюснутi частинки з вiдношенням осей 5; ψ2 та δ2 – cплюснутi частинки з вiдношенням осей 4; ψ3 та δ3 – cплюснутi частинки
з вiдношенням осей 3; ψ4 та δ4 – cплюснутi частинки з вiдношенням осей 2; ψ5 та δ5 – cферичнi частинки; ψ6 та δ6 – витягнутi
частинки з вiдношенням осей 1/5

Рис. 8. Рiзниця кутiв Ψ та Δ для пiдкладки з частинками та чистої пiдкладки залежно вiд кута падiння при довжинi хвилi 600
нм для рiзних форм частинок: ψ1 та δ1 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 5; ψ2 та δ2 – сплюснутi частинки з вiдношенням
осей 4; ψ3 та δ3 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 3; ψ4 та δ4 – сплюснутi частинки з вiдношенням осей 2; ψ5 та δ5 –
сферичнi частинки; ψ6 та δ6 – витягнутi частинки з вiдношенням осей 1/5

частинок, у яких вiдстань вiд пiдкладки до центра частинки менша за iншi випадки. Але взагалi рiзниця
мiж вiдбиттям чистої та покритої частинками поверхнi досить незначна, таким чином, вимiрюючи тiльки
амплiтуду вiдбитої хвилi, важко винайти вiдбиття вiд
частинок, що є предметом iнтересу.
На рис. 5 продемонстровано залежнiсть коефiцiєнтiв вiдбиття вiд частоти за фiксованого кута падiння
(ϑ =60◦ ) для плiвок, сформованих з частинок рiзної
форми.
Знову бачимо, що випадок сплюснутих частинок
помiтно вiдрiзняється вiд iнших та вплив шару частинок на вiдбиття s-поляризованного свiтла дуже слабкий.
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На рис. 6, 7 наведено залежностi елiпсометричних
параметрiв Ψ та Δ вiд кута падiння для покриттiв
частинками з рiзним спiввiдношенням осей вiд кута
падiння та довжини хвилi.
Як видно, елiпсометричнi параметри сильно залежать вiд форми частинок, що покривають поверхню.
При цьому навiть рiзниця мiж сферичними та витягнутими частинками перевищує стандартнi похибки вимiрiв. Кутова залежнiсть елiпсометричних кутiв
демонструє тi ж самi особливостi, якi були показанi
для поведiнки коефiцiєнта вiдбиття для p-поляризацiї
Rp . Залежнiсть вiд довжини хвилi є досить помiтною
i визначається саме присутнiстю частинок на поверхнi, оскiльки пiдкладка розглядається недиспергуюISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №10
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чою з параметрами при кутi падiння ϑ = 60◦ Ψ =
9◦ 100 та Δ = 180◦ .
На рис. 8 показано залежностi рiзницi елiпсометричних параметрiв Ψ та Δ вiд кута падiння при довжинi хвилi 600 нм для пiдкладки з частинками з рiзним
спiввiдношенням осей та чистої пiдкладки.
Добре видно, що найбiльшi вiдхилення вiд параметрiв чистої пiдкладки спостерiгаються в районi кутiв падiння, поблизу яких є особливостi в залежностях елiпсометричних кутiв. Водночас iснує область
близько 40◦ , де немає майже нiякої рiзницi мiж параметрами чистої пiдкладки та пiдкладки з частинками, незалежно вiд їх форми.
Цi всi результати свiдчать про можливiсть визначення саме елiпсометричними методами таких важливих характеристик наносистем, як форма частинок,
що формують покриття.
8. Висновки
Методом локального поля iз застосуванням концепцiї
ефективної сприйнятливостi побудовано теорiю елiпсометрiї субмоношарiв наночастинок, що покривають поверхню напiвпровiдника чи дiелектрика. Для
систем, якi моделюються як пiдкладка з розташованими на нiй напiвпровiдниковими частинками, що
мають форму елiпсоїда обертання, було розраховано ефективну сприйнятливiсть, залежностi коефiцiєнтiв вiдбиття та елiпсометричних параметрiв вiд кута падiння та частоти. Наявнiсть наночастинок, що
покривають поверхню напiвпровiдника вносить помiтний внесок у елiпсометричнi параметри, що може
бути вимiряно експериментально.

Для витягнутих частинок фактор деполяризацiї має такi компоненти:


1 − ξ2 1
1+ξ
1
ln
− ξ , mk = (1 − m⊥ ),
m⊥ =
3
ξ
2
1−ξ
2
ξp– параметр, який описує форму частинки i дорiвнює ξ =
1 − γp 2 , γp = hx /hz – спiввiдношення мiж пiвосями елiпсоїда (ексцентриситет). Для сплюснутих частинок фактор деполяризацiї має такi компоненти:
1 + ξ2
1
(ξ − arctan ξ), mk = (1 − m⊥ ),
ξ3
2
p
де ξ = γp 2 − 1, Uk,⊥ = t, 2t , t = hx hy hz (2zp )−3 , zp – вiдстань
m⊥ =

вiд центра частинки до пiдкладки. У нашому випадку zp = hz ,
тобто t = γp 2 /8. Для сферичних частинок m[] = m⊥ = 1/3.
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ТЕОРИЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ
СЛОЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
НАНОЧАСТИЦ, ПОКРЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЬ
Е.Г. Борщаговский, В.З. Лозовский, Т.А. Мишакова
Резюме
В рамках метода локального поля построено теоретическую
модель эллипсометрии субмонослоя полупроводниковых наночастиц, которые покрывают поверхность. Для систем, моделируемых как подложка с расположенными на ней частицами,
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имеющими форму эллипсоида вращения, была рассчитана эффективная восприимчивость. Это дало возможность определить зависимости коэффициентов отражения и эллипсометрических параметров от угла падения и частоты. Наличие полупроводниковых наночастиц, покрывающих поверхность, дает
заметный вклад в эллипсометрические параметры, что может
быть измерено экспериментально. Получено, что эти эллипсометрические параметры зависят от концентрации и формы частиц.

THEORY OF THE ELLIPSOMETRY OF A LAYER
OF SEMICONDUCTOR NANOPARTICLES
COVERING THE SUBSTRATE
E.G. Bortchagovsky1 , V.Z. Lozovski1,2 , T.O. Mishakova2
1 V.E.

Lashkarev Institute of Semiconductor Physics,
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2 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Radiophysics
(2/5, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03127, Ukraine;
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Summary
A theoretical model of ellipsometry of a submonolayer of semiconductor nanoparticles on a surface is built in the frame of the
local field method. We calculated the effective susceptibility of
the system which had been modeled as a substrate with ellipsoidal
particles. These calculations allow us to determine the reflection
coefficients and the ellipsometric parameters versus the wavelength
and the angle of incidence. It is shown that semiconductor particles on a substrate give a measurable contribution to ellipsometric
parameters. We obtain that ellipsometric parameters depend on
the concentration and the shape of particles.
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