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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou detekční části laboratorního 

přístroje pro měření topografie drsných povrchů – laserového goniometrického 

skaterometr (SM II). Konstrukční úprava vychází ze záměny doposud používaného 

detektoru za kvalitnější a rozměrnější detektor s lepšími parametry pro měření. První část 

diplomové práce obsahuje teoretický základ nezbytný pro pochopení souvislostí skalární 

teorie difrakce s měřením rozptylu monochromatického světla. Poukazuje na důležitost 

volby vhodných souřadnic detekce, jenž klíčově ovlivňují aberace detekovaného 

difraktovaného světla. Praktická část se věnuje vylepšení citlivosti detekční části 

skaterometru SM II používaného v Laboratoři koherenční optiky na ÚFI FSI VUT. Tato 

část obsahuje odůvodnění výběru daného detektoru, který předurčuje, jak použití 

optických prvků, tak celkovou konstrukci detekční části SM II. 

Klíčová slova 

Difrakce, skalární teorie, Fraunhoferova aproximace, Fresnelova aproximace, aberace 

vlnového pole, rozptyl světla, TIS, ARS, BTDF, BRDF, BSDF 

Abstract 

This diploma thesis deals with a design modification of detection part of the laboratory 

instrument for measuring the topography of rough surfaces – laser goniometric 

scatterometer (SM II). Design modification is based on replacement of so far used 

detector instead for the detector of higher quality with better measurement parameters. 

The first part of the diploma thesis contains theoretical basics, which are necessary to 

understand the relationship between scalar diffraction theory and scattering 

measurements of monochromatic light. The emphasis is on the importance of choosing 

appropriate detection coordinates, which are affecting the aberrations of detected 

diffracted light. The practical part is dedicated to improving the sensitivity of the 

detection part of the scatterometer SM II that is used in The laboratory of coherence optics 

at IFE FME BUT. This part justifies the choice of the detector which predetermines both 

the use of optical elements and the overall design of the detection part as the goniometer. 

Key words 

Diffraction, scalar theory, Fraunhofer approximation, Fresnel approximation, aberrations 

of wave field, light scatter, TIS, ARS, BTDF, BRDF, BSDF 
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1. Úvod 

 

Měření optického rozptylu je extrémně citlivá metoda poskytující metrologické 

informace používané v mnoha aplikacích. Optický rozptyl je v zásadě výsledkem 

interakce mezi elektromagnetickým zářením a hmotou. Tuto interakci lze využít a změřit 

a je, mimo jiné, dobrým indikátorem kvality rozptylujícího povrchu. Měření optického 

rozptylu z povrchů pevných těles lze použít k charakterizaci drsnosti povrchu a může být 

rovněž použito k lokalizaci a určení velikosti defektů povrchu. [1]. 

Při používání optického rozptylu k měření povrchů hraje důležitou roli i fenomén 

difrakce, jež je spojen s propagací vlny. Pro kompletní porozumění chování rozptylu 

světla a zpracování změřených rozptylových dat je nezbytné znát efekt difrakce světla na 

rovinném stínítku, jakož i hodnocení vznikajících aberací [2]. Teoretická část diplomové 

práce je tedy věnována základním vědomostem o optickém rozptylu laserového svazku. 

Dále se zaměřuje na skalární teorii a ukazuje ekvivalenci Rayleighova – Sommerfeldova 

difrakčního integrálu a Fourierova transformačního integrálu zobecněné pupilové funkce. 

Rovněž je ukázán vliv geometrie měření na aberace při difrakci světla na apertuře. Dále 

se v teorii pojednává o historickém vývoji měření optického rozptylu a využití odrazu 

světla od povrchů pevných těles pro měření jejich drsnosti a jeho popisu pomocí BRDF 

funkce.  

Praktická část se zabývá samotnou úpravou detekční části skaterometru SM II, jež je 

používán na Ústavu Fyzikálního Inženýrství v Laboratoři koherenční optiky. Detekční 

část tohoto přístroje není z hlediska citlivosti dostačující, a tak se praktická část 

diplomové práce zabývá výměnou detekční fotodiody za detektor citlivější, avšak 

rozměrnější. K sestrojení detekční části skaterometru SM II, jež bude správně detekovat 

požadovaný rozptýlené světlo ze vzorku, je kromě vhledu do problematiky rozptylu 

světla, také nezbytně nutná znalost instrumentace a její omezení. Důležité pro konstrukci 

zmíněné detekční části je, že pro velmi málo drsné povrchy jsou hodnoty měřeného 

rozptýleného světla pro větší úhly rozptylu obecně malé ve srovnání s intenzitou 

rozptýleného světla v zrcadlovém směru. Velikost signálu se liší již při odchylce několika 

stupňů od zrcadlového směru o několik řádů. Charakterizace tenké vrstvy často vyžaduje 

měření velké části sféry obklopující zdroj rozptylu. Mezi faktory ovlivňující měření lze 

zařadit úhel dopadu laserového svazku, jeho vlnovou délku, polarizaci, skenovací úhly, 
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rozsah a kvalita detektoru atd. Detektor sice může zaznamenávat intenzitu rozptýleného 

světla, ale pro měření tenké vrstvy je důležité rozptýlené světlo ze vzorku, což není vždy 

snadný úkol. Detektor totiž může často zachytit světlo laserového zdroje nebo světlo 

odražené od stěn či různých povrchů v aparatuře.  Z těchto důvodů je důležité při 

konstrukci detekční části brát také v potaz odstínění těchto parazitních signálů. 

V konstrukční části této práce jsou zmíněné problémy zohledněny při měření 

monochromatickým viditelným světlem. S řešením o něco náročnějším by bylo nutné 

počítat v oblasti IR či UV záření. [1].  

Záměna použitého detektoru vyžaduje změnu konstrukce detekční části. Proces 

výběru detektoru, optických prvků pro přenos rozptýleného světla vzorkem z hemisféry 

a pohonů pro detekci světla z jednotlivých pozic na měřící hemisféře je podrobně popsán 

v praktické části této diplomové práce. 
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2. Skalární teorie difrakce [3] 

Jev difrakce vlny na objektech umístěných v prostoru šíření vlny lze popsat v rámci 

skalární teorie difrakce. Ve srovnání s vektorovou teorií difrakce je jednodušší. Skalární 

teorie difrakce sice neuvažuje polarizaci elektromagnetické vlny, čímž zanedbává 

provázání vektoru intenzity elektrického pole E a vektoru magnetické složky B mezi 

Maxwellovými rovnicemi, ale v mnoha případech dává výsledky velmi dobře souhlasící 

s experimentálním pozorováním.  

2.1. Helmholtzova rovnice 

 Pozorujme světelný rozruch v pozici P a v čase t, reprezentovaný skalární funkcí 

𝑢(𝑃, 𝑡). Pro polarizovanou vlnu můžeme předpokládat, že tato funkce reprezentuje jak 

elektrické, tak magnetické pole. Rovněž se budeme zabývat čistě případem 

monochromatické vlny, jelikož ve skaterometru SM II je používán jako zdroj záření laser. 

Pole monochromatické vlny můžeme zapsat takto: 

 𝑢(𝑃, 𝑡) = 𝑈(𝑃) cos[2𝜋𝜈𝑡 + 𝜙(𝑃)], (2.1) 

kde 𝑈(𝑃) je amplituda, 𝜙(𝑃) je fáze vlny v bodě P a 𝜈 je její frekvence. Více kompaktní, 

a pro další použití výhodné, je zapsat vztah (2.1) pomocí komplexní notace takto: 

 𝑢(𝑃, 𝑡) = Re[𝐔(𝑃)exp(−𝑖2𝜋𝜈𝑡)], (2.2) 

kde 𝑼(𝑃) je funkce komplexní amplitudy neboli fázoru. Je dána následujícím vztahem: 

 𝐔(𝑃) = 𝑈(𝑃)exp[−𝑖𝜙(𝑃)]. (2.3) 

Jestliže reálný rozruch 𝑢(𝑃, 𝑡) reprezentuje optickou vlnu, tak musí splňovat vlnovou 

rovnici (2.4) v každém bodě: 

 
∇2𝑢 −

1

𝑐2

∂2𝑢

∂𝑡2
= 0, (2.4) 

kde ∇2  je Laplaceův operátor v kartézských souřadnicích a 𝑐  je rychlost světla. 

Komplexní funkce 𝑼(𝑃) je adekvátním popisem světelného rozruchu, jelikož časová 

závislost je známá předem.  
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Dosazením rovnice (2.2) do rovnice (2.4) dostaneme vztah ukazující, že komplexní 

amplituda 𝑼(𝑃) musí splňovat časově nezávislou rovnici: 

 (∇2 + 𝑘2)𝐔 = 0, (2.5) 

kde 𝑘 je vlnové číslo dáno vztahem: 

 𝑘 = 2𝜋
𝜈

𝑐
=

2𝜋

𝜆
 . (2.6) 

Rovnice (2.5) je známá jako Helmholtzova rovnice. Dále tedy můžeme předpokládat, že 

komplexní amplituda monochromatického optického rozruchu, jež se šíří napříč volným 

prostorem, musí splňovat Helmholtzovu rovnici. 

2.2. Greenův teorém 

 Výpočet komplexního rozruchu 𝐔 v pozorovaném bodě prostoru může být proveden 

pomocí matematického vztahu známého jako Greenův teorém: 

 
∭ (𝐆∇2𝐔 − 𝐔∇2𝐆)𝑑𝑉 = ∬ (𝐆

∂𝐔

∂n
− 𝐔

∂𝐆

∂n
) 𝑑𝑆,

𝑆𝑉

 (2.7) 

kde 
∂

∂n
 je parciální derivace podle normály směřující ven v každém bodě na ploše 𝑆, kde 

uzavřená plocha obklopuje prostor objemu 𝑉. Výše uvedený teorém platí, pokud 𝐔(𝑃) a 

𝐆(𝑃) a jejich první a druhé parciální derivace mají jedinou hodnotu a jsou spojité uvnitř 

a na ploše 𝑆 . Teorém (2.7) je v mnoha ohledech základem skalární difrakční teorie, 

nicméně pouze opatrný výběr Greenovy funkce G a uzavřené plochy 𝑆  nám umožní 

přímé použití teorému na difrakční problém. V dalším textu tedy využijeme Kirchhoffovy 

volby Greenovy funkce G. 

2.3. Helmholtzův a Kirchhoffův integrální teorém 

 Výše popsaná Helmzoltzova rovnice (2.5) a Greenův teorém (2.7) se využívají při 

odvození Helmholtzova-Kirchhoffova integrálního teorému, jež je východiskem při 

odvození skalární teorie difrakce. Uvnitř plochy S umístíme bod pozorování 𝑃0, hodnotu 

funkce 𝐔 v tomto bodě nahrazujeme hodnotami této funkce na uzavřené ploše, kterou 

vhodně volíme. 

Jako vhodnou Greenovu funkci pro Helmholtzovu rovnici Kirchhoff zvolil kulovou vlnu 

s jednotkovou amplitudou, která se šíří z bodu 𝑃0: 

 
𝐆(𝑃1) =

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
, (2.8) 

kde 𝑟01 je délka vektoru 𝑟01⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , jež směřuje z bodu 𝑃0 do bodu 𝑃1.  
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Obrázek 2-1 - Oblast integrace [3] 

Abychom mohli využít Greenova teorému, je nutné, aby funkce G byla spojitá v objemu 

𝑉 a měla spojité i první derivace podle normály (viz (2.7) a obrázek 2-1). Zde vyvstává 

problém, protože pro funkci G nastává v bodě 𝑃0  singularita, jež zamezuje využití 

Greenova teorému. Způsob, jak se zbavit tohoto problému je, že si vytvoříme malou 

sférickou plochu 𝑆𝜖 o poloměru 𝜖 okolo bodu 𝑃0. Greenův teorém je poté aplikován na 

integrační objem V´, jež leží mezi plochou 𝑆 a 𝑆𝜖 a povrch integrace 𝑆´ je jejich součtem 

(viz  obrázek 2-1): 

 𝑆´ = 𝑆 + 𝑆𝜖. (2.9) 

Důležité je poznamenat, že vnější normála plochy 𝑆´ je vnitřní normálou pro plochu 𝑆𝜖. 

V mezích objemu V´ je rozruch G šířící se sférická vlna splňující Helmholtzovu rovnici:  

 (∇2 + 𝑘2)𝐆 = 0. (2.10) 

Dosazením Helmholtzovy rovnice (2.5) do levé strany Greenova teorému (2.7) 

dostaneme tuto rovnost: 

 
∭ (𝐆∇2𝐔 − 𝐔∇2𝐆)𝑑𝑉 = −∭ (𝐆𝐔𝑘𝟐 − 𝐔𝐆𝑘2)𝑑𝑉

𝑉´𝑉´

≡ 0 (2.11) 
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a tím pádem lze teorém redukovat takto: 

 ∬ (𝐆
∂𝐔

∂n
− 𝐔

∂𝐆

∂n
) 𝑑𝑆 = 0

𝑆

 (2.12) 

nebo −∬ (𝐆
∂𝐔

∂n
− 𝐔

∂𝐆

∂n
) 𝑑𝑆 = ∬ (𝐆

∂𝐔

∂n
− 𝐔

∂𝐆

∂n
) 𝑑𝑆.

𝑆𝑆𝜖

 
 

Pro obecný bod 𝑃1 na ploše 𝑆´ máme kulovou vlnu (viz (2.8)) a parciální derivace této 

kulové vlny podle normály je rovna: 

 ∂𝐆(𝑃1)

∂n
= cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) (𝑖𝑘 −

1

𝑟01
)
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
, (2.13) 

kde cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) reprezentuje kosinus úhlu mezi vnější normálou �⃗⃗�   a vektorem 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Pro 

konkrétní případ, kdy 𝑃1 je na ploše 𝑆𝜖 , je výraz cos (�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = −1 a rovnice (2.8) s 

(2.13) můžeme zapsat takto: 

 
𝐆(𝑃1) =

exp(𝑖𝑘𝜖)

𝜖
 (2.14) 

a 
∂𝐆(𝑃1)

∂𝑛
=

exp(𝑖𝑘𝜖)

𝜖
(
1

𝜖
− 𝑖𝑘). (2.15) 

Limitním přiblížením 𝜖  k 0 je kontinuita U a jejich derivací v bodě 𝑃0  zachována a 

umožňuje vypočítat pravou stranu Greenovy funkce pro plochu o poloměru 𝜖: 

 
∬ (𝐆

∂𝐔

∂𝑛
− 𝐔

∂𝐆

∂𝑛
) 𝑑𝑆

𝑆𝜖

= 4𝜋𝜖2 [
∂𝐔(𝑃0)

∂𝑛

e𝑖𝑘𝜖

𝜖
− 𝐔(𝑃0)

e𝑖𝑘𝜖

𝜖
(
1

𝜖
− 𝑖𝑘)] 

                                       =𝜖→0− 4𝜋𝐔(𝑃0). 

(2.16) 

Substituce tohoto výsledku z (2.16) do rovnice (2.12) dává výsledek, jež se nazývá 

Helmholtzovým – Kirchhoffovým integrálním teorémem: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

4𝜋
∬ {

∂𝐔

∂𝑛
[
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
] − 𝐔

∂

∂𝑛
[
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
]}

𝑆

𝑑𝑆. (2.17) 

Tento teorém hraje důležitou roli při rozvoji skalární teorie difrakce, jelikož umožňuje 

pole v jakémkoliv bodě 𝑃0  vyjádřit pomocí okrajových hodnot vlny na jakémkoli 

uzavřeném povrchu obklopující daný bod. 
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2.4. Kirchoffova formulace difrakce na nekonečné rovině s aperturou 

 Uvažujme problém difrakce na nepropustné nekonečné rovině s otvorem  

(viz obrázek 2-2). Vlnový rozruch se šíří skrze aperturu zleva doprava a chceme vypočítat 

pole v bodě 𝑃0  za aperturou. Pro získání pole v bodě 𝑃0  využijeme výše uvedeného 

Helmholtzova-Kirchhoffova teorému s uvážením vhodné plochy integrace, jež umožní 

úspěšně vypočítat pole. Kirchhoff si zvolil situaci, kdy plocha 𝑆 se skládá ze dvou částí a 

to plochy 𝑆1 , jež leží přímo za difrakčním stínítkem a je uzavřena velkou sférickou 

plochou 𝑆2 o poloměru R a vystředěnou kolem bodu pozorování 𝑃0. Aplikováním výše 

uvedeného můžeme (2.17) přepsat takto: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

4𝜋
∬ (

∂𝐔

∂𝑛
𝐆 − 𝐔

∂𝐆

∂𝑛
)

𝑆1+𝑆2

𝑑𝑆, (2.18) 

kde G je kulová vlna (viz (2.8)). Pokud je 𝑆2 dostatečně velká, tak U i G klesají s 1/R, 

tak, že příspěvek od pole se bude postupně zmenšovat, ale pozor, nebude nikdy nulový, 

jelikož monochromatický rozruch musí existovat v každém čase a v celém prostoru. 

Abychom se mohli příspěvku od plochy 𝑆2zbavit, je nutné důkladnější prozkoumání 

tohoto problému. Můžeme vidět, že na ploše 𝑆2 má kulová vlna tento tvar: 

 
𝐆 =

exp(𝑖𝑘𝑅)

𝑅
, (2.19) 

a podle rovnice (2.13) je parciální derivace funkce G vzhledem k normále po uvážení 

aproximace, že R je velké, rovna výrazu: 

 ∂𝐆

∂n
=

exp(𝑖𝑘𝑅)

𝑅
(𝑖𝑘 −

1

𝑅
) ≅ 𝑖𝑘𝐆. (2.20) 

Integrál na pravé straně Greenova teorému může být redukován takto: 

 
∬ (𝐆

∂𝐔

∂𝑛
− 𝐔

∂𝐆

∂𝑛
) 𝑑𝑆

𝑆2

= ∫ 𝐆(
∂𝐔

∂𝑛
− 𝑖𝑘𝐔)𝑅2𝑑𝜔,

Ω

 (2.21) 

kde Ω  je prostorový úhel vymezený plochou 𝑆2  v bodě 𝑃0 . Tím je velikost |𝑅𝐆|  

uniformně omezena na 𝑆2. Proto celý integrál přes plochu 𝑆2 vymizí, když R se blíží 

k nekonečnu, za předpokladu, že rozruch U má tuto vlastnost: 

 
lim
𝑅→∞

𝑅 (
∂𝐔

∂𝑛
− 𝑖𝑘𝐔) = 0 (2.22) 

uniformně v úhlu. Tento požadavek se nazývá Sommerfeldova vyzařovací podmínka.  
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Jelikož rozruch, jež osvětluje aperturu, se bude v praxi skládat ze sférické vlny nebo 

z lineární kombinace sférických vln, tak můžeme s přesností říct, že příspěvek integrálu 

přes integrační oblast 𝑆2 bude nulový. 

 

Obrázek 2-2 - Kirchhoffova formulace difrakce na rovinném stínítku [3] 

2.4.1. Kirchhoffovy okrajové podmínky 

 Odstraněním integrace přes povrch 𝑆2 je nyní možné vyjádřit pole v bodě 𝑃0 takto: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

4𝜋
∬ (

∂𝐔

∂𝑛
𝐆 − 𝐔

∂𝐆

∂𝑛
)

𝑆1

𝑑𝑆. (2.23) 

Stínítko je neprůhledné a apertura je označena symbolem Σ (viz obrázek 2-3). Intuitivně 

se tedy zdá rozumné, že hlavní příspěvek v integrálu (2.23) vzniká z bodů 𝑆1 umístěných 

uvnitř apertury Σ, kde předpokládáme, že bude integrand největší. Kirchhoff podle toho 

přijal následující předpoklady: 

1. na ploše Σ je pole U a její derivace podle normály přesně stejná, jako by tam 

stínítko nebylo; 

2. na ploše 𝑆1 , která je ve stínu překážky, je pole U a také jeho derivace podle 

normály 
∂𝐔

∂𝑛
 rovny nule. 
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Výše uvedené předpoklady jsou známy jako Kirchhoffovy okrajové podmínky, a přestože 

podstatně zjednodušují výsledek, je důležité si uvědomit, že ani jedna z nich není ve 

skutečnosti úplně pravdivá a z matematického hlediska nemohou být obě současně 

splněny. Přítomnost stínítka vyvolává interakci vlny s jeho okraji. Navíc stín za 

překážkou není nikdy dokonalý a pole se šíří i za překážku na vzdálenost několika 

vlnových délek. Dále také, jestliže je dvoudimenzionální potenciální funkce a její 

derivace podle normály nulová na části křivky, tak musí být nulová na celé oblasti. Tyto 

dvě okrajové podmínky tedy implikují, že pole je identicky nulové všude za aperturou a 

tento výsledek je v rozporu s experimentem. Nicméně, jestliže velikost apertury je velká 

ve srovnání s vlnovou délkou, mohou být výše uvedené efekty bezpečně zanedbány. 

Kirchhoffovy okrajové podmínky mohou být tedy použity a dávají výsledky, které dobře 

souhlasí s experimentem. 

2.4.2. Fresnelova – Kirchhoffova difrakční formule a Huygensův – Fresnelův 

princip 

 Dalšího zjednodušení výrazu pro 𝐔(𝑃0) nastane tehdy, když vzdálenost 𝑟01 z apertury 

do bodu pozorování je mnohem větší než vlnová délka vlny. Tedy když 𝑘 ≫
1

𝑟01
, tak 

můžeme (2.13) přepsat takto: 

 ∂𝐆(𝑃1)

∂n
= cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) (𝑖𝑘 −

1

𝑟01
)
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
 

≅ 𝑖𝑘 cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
. 

(2.24) 

Nahrazením této aproximace v rovnici (2.23) a dosazením za G kulovou vlnu  

(viz (2.8)) můžeme pole v bodě 𝑃0 vyjádřit takto: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

4𝜋
∬

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
[
∂𝐔

∂𝑛
− 𝑖𝑘𝐔 cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)]

Σ

𝑑𝑠. (2.25) 

Nyní předpokládejme, že apertura je osvětlená jedinou sférickou vlnou:  

 
𝐔(𝑃1) =

𝐴exp(𝑖𝑘𝑟21)

𝑟21
, (2.26) 

jež se šíří z bodového zdroje v 𝑃2  a vzdálenost 𝑟21  označuje vzdálenost 𝑃2  od 𝑃1  

(viz obrázek 2-3).  
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Obrázek 2-3 - Bodový zdroj ozařování rovinného stínítka [3] 

V případě, že 𝑟21 je mnohem větší než vlnová délka 𝜆, může být (2.25) přímo redukováno 

na tento výraz: 

 
𝐔(𝑃0) =

𝐴

𝑖𝜆
∬

exp[𝑖𝑘(𝑟21 + 𝑟01)]

𝑟21𝑟01
[
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) − cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟐𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

2
]

Σ

𝑑𝑠. (2.27) 

Tento výsledek, který se týká pouze osvětlení jediným bodovým zdrojem, je znám jako 

Fresnelova – Kirchhoffova difrakční formule. Výraz (2.27) je symetrický vzhledem 

k výměně pozice bodového zdroje a bodu pozorování, proto bodový zdroj v 𝑃0 vytvoří v 

𝑃2 stejný efekt, jako by bodový zdroj o stejné intenzitě v 𝑃2 vytvořil v 𝑃0. Tento výsledek 

je často označován jako Helmhotzův teorém reciprocity. 

Difrakční formuli (2.27) můžeme přepsat následovně: 

 𝐔(𝑃0) = ∬ 𝐔´(𝑃1)
Σ

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
𝑑𝑠, (2.28) 

kde: 𝐔´(𝑃0) =
1

𝑖𝜆
[
𝐴exp(𝑖𝑘𝑟21)

𝑟21
, ] [

cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) − cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟐𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

2
]. (2.29) 

Nyní můžeme vidět, že výraz (2.28) lze interpretovat tak, že pole v 𝑃0 vzniká z nekonečně 

mnoha smyšlených sekundárních bodových zdrojů umístěných na apertuře. Amplituda 

𝐔´(𝑃1)  sekundárního bodového zdroje v bodě 𝑃1  je evidentně úměrná amplitudě 

𝐴exp(𝑖𝑘𝑟21)

𝑟21
 dopadající vlny v 𝑃1, ale liší se v třech ohledech: 
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1. amplituda je odlišná od dopadající amplitudy o faktor 𝜆−1; 

2. amplituda je redukována faktorem sklonu 
cos(�⃗⃗� ;𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )− cos(�⃗⃗� ;𝒓𝟐𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )

2
, ve skutečnosti je 

s každým sekundárním zdrojem spojen neisotropický směrový vzorec;  

3. fáze sekundárního zdroje v 𝑃1 předbíhá fázi dopadající vlny o 90°. 

Tyto vlastnosti sekundárních bodových zdrojů jsou významné z historického hlediska, 

protože v dřívější práci Fresnela bylo zjištěno, že kombinace konstrukce Huygensovy 

obálky a Youngova principu interference vede k přesným předpovědím difrakčních 

obrazců pouze tehdy, pokud v nich uvažované sekundární zdroje mají výše uvedené 

vlastnosti. Aby bylo možné získat přesné výsledky, Fresnel předpokládal, že tyto 

vlastnosti byly pravdivé. Kirchhoffův matematický rozbor prokázal, že se ve skutečnosti 

jedná o přirozené důsledky vlnové povahy světla. 

 Je důležité poznamenat, že tzv. Huygensův-Fresnelův princip je omezen pouze na 

případ konzistentního osvětlení apertury jedinou šířící se sférickou vlnou, ale 

v následující kapitole bude demonstrováno, že tento výsledek je mnohem obecnější. 

2.5. Rayleighova – Sommerfeldova formulace difrakce vlny na rovinném 

stínítku 

 Kirchhoffova teorie je v praxi velmi rozšířená a pozoruhodně se shoduje s 

experimentálními výsledky. Nicméně tato teorie obsahuje určité vnitřní nekonzistence, 

zmíněné výše, jež motivovaly hledání více uspokojujícího matematického řešení. Tyto 

nedůslednosti Kirchohoffovy teorie byly odstraněny Sommerfeldem, jenž odstranil 

v okrajových podmínkách úlohy současné nulování hodnoty pole a derivace podle 

normály mimo aperturu. Dosáhl toho tím, že Greenovu funkci v Kirchhoffove teorii (viz 

(2.19)) modifikoval a zvolil tak, že buď funkce G nebo 
∂𝐆

∂𝑛
 vymizí na celém povrchu 𝑆1 a 

matematická nekonzistentnost této teorie tak zmizí. 

 Předpokládejme, že funkce G je generována nejen bodovým zdrojem umístěným 

v bodě 𝑃0, ale také druhým bodovým zdrojem v bodě �̃�0, jež je zrcadlovým obrazem 𝑃0 

na druhé straně stínítka (viz obrázek 2-4).  
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Obrázek 2-4 - Reyleighova – Sommerfeldoova formulace difrakce na rovinném stínítku 

[3] 

V případě, že zdroj v bodě �̃�0 generuje vlnu stejné vlnové délky jako zdroj v bodě 𝑃0 a 

tyto dva zdroje oscilují s fázovým rozdílem 180°, tak je Greenova funkce daná vztahem: 

 
𝐆−(𝑃

1
) =

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01

−
exp(𝑖𝑘𝑟01̃)

𝑟01̃

, (2.30) 

kde 𝑟01̃ je vzdálenost z �̃�0 do 𝑃1. Odpovídající derivace 𝐆− podle normály je: 

 ∂𝐆−

∂n
= cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) (𝑖𝑘 −

1

𝑟01
)
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
− 

−cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎�̃�
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) (𝑖𝑘 −

1

𝑟01̃
)
exp(𝑖𝑘𝑟01̃)

𝑟01̃
. 

(2.31) 

Pro 𝑃1 na ploše 𝑆1 máme 𝑟01̃ = 𝑟01 a tím pádem cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = − cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎�̃�
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) a z těchto 

výrazů plyne, že na povrchu 𝑆1platí tyto vztahy: 

 𝐆−(𝑃
1
) = 0 (2.32) 

kde: 
∂𝐆−(𝑃1)

∂n
= 2cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) (𝑖𝑘 −

1

𝑟01
)
exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
. (2.33) 

Z výše uvedených vztahů vidíme, že 𝐆−  vymizí na celém povrchu 𝑆1. Alternativní a 

stejně užitečné je použití Greenovy funkce umožňující dvěma výše popsaným bodovým 

zdrojům oscilovat ve fázi. 
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Nahrazením Greenovy funkce 𝐆− (rovnice (2.32) a (2.33)) namísto 𝐆 v rovnici (2.23) 

dostaneme následující: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

𝑖𝜆
∬ 𝐔(𝑃1)

𝑆1

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 𝑑𝑠, (2.34) 

kde předpokládáme, že 𝑟01 ≫ 𝜆. Kirchhoffovy okrajové podmínky jsou nyní aplikované 

jen na samotnou funkci U. Získáváme tak velmi obecný výsledek: 

 
𝐔(𝑃0) =

1

𝑖𝜆
∬ 𝐔(𝑃1)

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

Σ

𝑑𝑠. (2.35) 

Jelikož nemusí být aplikovaná žádná okrajová podmínka na 
∂𝐔

∂𝑛
, matematická 

inkonzistence Kirchhoffovy teorie byla odstraněna.  

Pro porovnání výsledků s předpověďmi z Kirchoffovy teorie osvětleme aperturu 

sférickou vlnou rozbíhající se z bodového zdroje v bodě 𝑃2 (viz obrázek 2-3 a (2.26)), 

pak Rayleighovu-Sommerfeldovu difrakční formuli můžeme zapsat takto: 

 
𝐔(𝑃0) =

𝐴

𝑖𝜆
∬

exp[𝑖𝑘(𝑟21 + 𝑟01)]

𝑟21𝑟01
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)

Σ

𝑑𝑠. (2.36) 

Výše uvedený vztah odpovídá výsledkům Kirchhoffovy teorie (viz rovnice (2.27)). 

Jediným rozdílem je tvar faktoru sklonu. 

Vztah (2.35) lze zapsat v následujícím tvaru: 

 𝐔(𝑃0) = ∬ 𝐡(𝑃0, 𝑃1)
Σ

𝐔(𝑃1)𝑑𝑠, (2.37) 

kde 𝐡(𝑃0, 𝑃1) =
1

𝑖𝜆

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗). (2.38) 

 

2.6. Fresnelova a Fraunhoferova difrakce 

 Zabývejme se nyní aproximativním vyjádřením komplexní amplitudy 𝐔(𝑃0) z rovnice 

(2.37), které umožní její snadnější matematické výpočty v praktických aplikacích. 

Uvažujme difrakci monochromatického světla na konečné apertuře Σ  v nekonečném 

nepropustném rovinném stínítku. Oblast pozorování je součástí rovinného stínítka 

rovnoběžného s difrakčním stínítkem a umístěného ve vzdálenosti z. Na stínítkách jsou 

zavedeny souřadné soustavy podle obrázku 2-5. 
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Obrázek 2-5- Geometrie difrakce [3] 

Použitím matematického výrazu Huygensova-Fresnelova principu (viz rovnice (2.37) a 

(2.38)) může být amplituda pole v bodě (𝑥0, 𝑦0) zapsána takto: 

 𝐔(𝑥0, 𝑦0) = ∬ 𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1)
Σ

𝐔(𝑥1, 𝑦1)𝑑𝑥1𝑑𝑦1, (2.39) 

kde 𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1) =
1

𝑖𝜆

exp(𝑖𝑘𝑟01)

𝑟01
cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗). (2.40) 

Ve shodě s Kirchhoffovými okrajovými podmínkami, kdy 𝐔(𝑥1, 𝑦1) je nula vně apertury 

Σ lze integrál (2.39) zapsat s nekonečnými mezemi: 

 
𝐔(𝑥0, 𝑦0) = ∬ 𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1)

∞

−∞

𝐔(𝑥1, 𝑦1)𝑑𝑥1𝑑𝑦1. (2.41) 

Předpokládejme, že vzdálenost z mezi aperturou a rovinou pozorování je mnohem větší 

než lineární rozměr apertury Σ a současně že z je mnohem větší než lineární rozměr 

oblasti zájmu na rovině pozorování. S těmito předpoklady můžeme faktor sklonu 

aproximovat vztahem: 

 cos(�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) ≅ 1, (2.42) 

kde přesnost je v mezích 5 %, jestliže úhel (�⃗⃗� ; 𝒓𝟎𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) nepřesáhne 18° [3]. Za stejných 

předpokladů se hodnota 𝑟01 nebude zásadně lišit od z a 𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1) můžeme zapsat 

následovně: 

 
𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1) ≅

1

𝑖𝜆𝑧
exp(𝑖𝑘𝑟01). (2.43) 
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Pozor, 𝑟01 v exponentu nemůže být nahrazeno z, jelikož by to vyústilo v odchylky od 

reality násobené velkým číslem k a následkem toho v odchylku fáze o více než 2𝜋 

radianů. 

2.6.1. Fresnelova aproximace 

 Dalšího zjednodušení může být dosaženo přijetím dalších aproximací hodnoty 𝑟01. 

Z obrázku 2-5 můžeme vzdálenost 𝑟01 zapsat takto: 

 𝑟01 = √𝑧2 + (𝑥0 − 𝑥1)2 + (𝑦0 − 𝑦1)2 

= 𝑧√1 + (
𝑥0 − 𝑥1

𝑧
)
2

+ (
𝑦0 − 𝑦1

𝑧
)
2

 

(2.44) 

Výhodným nástrojem aproximace se nabízí binomický rozvoj odmocniny: 

 
√1 + 𝑏 = 1 +

1

2
𝑏 −

1

8
𝑏2 + ⋯|𝑏| < 1. (2.45) 

Pomocí prvních dvou členů rozvoje aproximujeme vzdálenost 𝑟01 takto: 

 
𝑟01 ≅ 𝑧 [1 +

1

2
(
𝑥0 − 𝑥1

𝑧
)
2

+
1

2
(
𝑦0 − 𝑦1

𝑧
)
2

]. (2.46) 

Výše uvedená aproximace se nazývá Fresnelova aproximace a umožňuje funkci 

𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1) přepsat do následujícího tvaru: 

 
𝐡(𝑥0, 𝑦0; 𝑥1, 𝑦1) ≅

exp(𝑖𝑘𝑧)

𝑖𝜆𝑧
exp {

𝑖𝑘

2𝑧
[(𝑥0 − 𝑥1)

2 + (𝑦0 − 𝑦1)
2]}. (2.47) 

Jestliže je vzdálenost z dostatečně velká tak, aby uvedená aproximace byla přijata (v 

rámci experimentální chyby), potom se pozorovatel nachází v oblasti Fresnelovy difrakce 

V popisované aproximaci jsou sférické Huygensovy elementární vlnoplochy nahrazeny 

plochami parabolickými. Aby bylo toto splněno, tak maximální fázová změna, kterou 

přispívá další vyšší řád v rozvoji, musí být menší než 1 radián [3]. Tato podmínka bude 

splněna, pokud vzdálenost z splňuje následující relaci: 

 𝑧3 ≫
𝜋

2𝜆
[(𝑥0 − 𝑥1)

2 + (𝑦0 − 𝑦1)
2]max

2 . (2.48) 

Přijetím platnosti Fresnelovy aproximace můžeme integrál (2.39) pojímat dvojím 

způsobem.  
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Za prvé na 𝐔(𝑥0, 𝑦0) může být pohlíženo jako na konvoluci 𝐔(𝑥1, 𝑦1) s h: 

 
𝐔(𝑥0, 𝑦0) =

exp(𝑖𝑘𝑧)

𝑖𝜆𝑧
∬ 𝐔(𝑥1, 𝑦1) exp {

𝑖𝑘

2𝑧
[(𝑥0 − 𝑥1)

2
∞

−∞

+ (𝑦0 − 𝑦1)
2]} 𝑑𝑥1𝑑𝑦1. 

(2.49) 

Alternativně můžou být kvadratické výrazy v exponentu vytknuty před integrál takto: 

𝐔(𝑥0, 𝑦0) =
exp(𝑖𝑘𝑧)

𝑖𝜆𝑧
[
𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥0

2 + 𝑦0
2)] ∙ 

∙ ∬ {𝐔(𝑥1, 𝑦1) exp [
𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥1

2 + 𝑦1
2)]}

∞

−∞
exp [−𝑖

2𝜋

𝜆𝑧
(𝑥0𝑥1 + 𝑦0𝑦1)] 𝑑𝑥1𝑑𝑦1.  

 

(2.50) 

Ze vztahu (2.50) vidíme, že funkce 𝐔(𝑥0, 𝑦0)  může být nalezena Fourierovou 

transformací funkce 𝐔(𝑥1, 𝑦1) exp [
𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥1

2 + 𝑦1
2)], kde transformace musí být vyčíslena 

ve frekvencích (𝑓𝑥 =
𝑥0

𝜆𝑧
, 𝑓𝑦 =

𝑦0

𝜆𝑧
) . V obou předchozích případech fázové členy 

vystupující před příslušnými integrály jsou při výpočtu rozdělení intenzity v difrakčním 

obrazci nepodstatné.  

2.6.2. Fraunhoferova aproximace 

 Výpočty difrakčního obrazce můžeme dále zjednodušit, když provedeme striktnější 

omezení než to, které přijímá Fresnelova aproximace.  Dříve bylo uvedeno, že v oblasti 

Fresnelovy difrakce je pozorované pole 𝐔(𝑥0, 𝑦0) nalezeno Fourierovou transformací 

rozdělením komplexní amplitudy 𝐔(𝑥1, 𝑦1) v apertuře násobeném kvadratickou fázovou 

funkcí exp [
𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥1

2 + 𝑦1
2)]. Jestliže je přijat navíc silnější předpoklad: 

 
𝑧 ≫

𝑘

2
(𝑥1

2 + 𝑦1
2)max, (2.51) 

tak kvadratický fázový faktor je přibližně rovný 1 napříč celou aperturou a pozorované 

pole 𝐔(𝑥0, 𝑦0) může být nalezeno přímo z Fourierovy transformace samotné komplexní 

amplitudy 𝐔(𝑥1, 𝑦1) v apertuře. Pro oblast Fraunhoferovy difrakce tedy můžeme psát: 

 

𝐔(𝑥0, 𝑦0) =
exp(𝑖𝑘𝑧) [

𝑖𝑘
2𝑧 (𝑥0

2 + 𝑦0
2)]

𝑖𝜆𝑧
∙ 

∙ ∬ 𝐔(𝑥1, 𝑦1) exp [−𝑖
2𝜋

𝜆𝑧
(𝑥0𝑥1 + 𝑦0𝑦1)]

∞

−∞

𝑑𝑥1𝑑𝑦1. 

(2.52) 
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Kromě multiplikativního faktoru před integrálem je tento výraz jednoduše Fourierova 

transformace komplexní amplitudy 𝐔(𝑥1, 𝑦1) v apretuře vyhodnocená při frekvencích 

(𝑓𝑥 =
𝑥0

𝜆𝑧
, 𝑓𝑦 =

𝑦0

𝜆𝑧
).  

 V optice je výše uvedená podmínka (viz  (2.51)) hodně přísná. Například pro vlnovou 

délku 𝜆 = 6 ∙ 10−7 m (červené světlo a šířku apertury 2,5 cm) musí být vzdálenost 

pozorování větší než 1600 m, abychom mohli považovat podmínku za splněnou. Nicméně 

požadovaná podmínka je splněna v řadě důležitých problémů. Navíc Fraunhoferův 

difrakční obrazec může být pozorován ve vzdálenostech menších, než uvádí tato 

podmínka, jestliže je apertura osvětlena sférickou konvergentní vlnou směrem 

k pozorovateli nebo když je spojná čočka řádně umístěna mezi pozorovatele a aperturu. 

Nicméně Fraunhoferova difrakce je zkrátka limitující případ Fresnelovy difrakce.  
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3. Aberace difraktovaného vlnového pole 

V předchozích kapitolách popsaný fenomén difrakce a šíření vlny je důležitý pro 

pochopení chování světla procházejícího skrz difrakční systém. J. E. Harvey a R.V. Shack 

ve svých článcích [2; 4] pojednávají obecně o aberacích spjatých s difrakcí vlnového pole. 

Ukázali, že Rayleighův – Sommerfeldův difrakční integrál je ekvivalentní Fourierově 

transformaci integrálu zobecněné pupilové funkce, jež zahrnuje fázové chyby způsobené 

aperturou. Tyto aberace mají stejnou formu, jako dobře známé aberace vznikající při 

zobrazení nedokonalými zobrazovacími systémy [2; 4]. 

V souladu s nimi můžeme Rayleighovu – Sommerfeldovu formuli difrakce obecné vlny 

na rovinném stínítku zapsat pomocí upraveného souřadného systému, kdy souřadnicové 

vzdálenosti vydělíme vlnovou délkou takto:  

 𝐔(�̂�, �̂�, �̂�) =
1

𝑖
∬ 𝐔(�̂�´, �̂�´, 0)

�̂�

𝑙

∞

−∞

exp(𝑖2𝜋𝑙)

𝑙
𝑑�̂�´𝑑�̂�´, (3.1) 

kde 

𝑙 = [(�̂� − �̂�´)2 + (�̂� − �̂�´)2 + �̂�]1/2, 

�̂� =
𝑥

𝜆
, �̂� =

𝑦

𝜆
𝑎�̂� =

𝑧

𝜆.
 

(3.2) 

Ze vztahu (3.1) a (3.2) vidíme, že difraktované vlnové pole závisí nejen na proměnných 

�̂� a �̂�, ale také na �̂�, jež se mění pouze s pozicí pozorovací roviny (viz obrázek 3-1). 

 

Obrázek 3-1- Rayleighova – Somerfeldova difrakce obecné vlny na rovinném stínítku 

[2]  



20 

 

V předchozích kapitolách bylo ukázáno, že Reyleighova – Sommerfeldova difrakční 

formule neobsahuje aproximace omezující rozměr apertury či rozměry pozorovacího 

prostoru. Jediným omezením je, že pozorovací rovina musí být vzdálena mnoho vlnových 

délek od apertury.  

 

Obrázek 3-2 - Difraktované vlnové pole pozorované na hemisféře [2] 

 Pozice libovolného pozorovacího bodu může být rovněž specifikována směrovým 

kosinem 𝛼 a 𝛽, pozičními vektory a poloměrem polokoule �̂�, na kterém je tento bod 

umístěn (viz obrázek 3-2obrázek 3-1). 

 𝛼 =
�̂�

�̂�
; 𝛽 =

�̂�

�̂�
; 𝛾 =

�̂�

�̂�
, (3.3) 

kde �̂�2 = �̂�2 + �̂�2 + �̂�2. (3.4) 

V případě, že použijeme následující algebraické substituce: 

 𝑙 = �̂�(1 + 𝜀); 𝜀 = (𝑙 − �̂�)/�̂�, (3.5) 

může být rovnice (3.1) zapsána takto: 

 
𝐔(𝛼, 𝛽, �̂�) = 𝛾

exp(𝑖2𝜋�̂�)

𝑖�̂�
∬ 𝐔(�̂�´, �̂�´, 0)

1

(1 + 𝜀)2

∞

−∞

∙ exp[𝑖2𝜋(𝑙 − �̂�)] 𝑑�̂�´𝑑�̂�. 

(3.6) 
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Výše uvedená difrakční formule je poněkud nepraktický integrál pro explicitní řešení 

většiny praktických problémů. Výpočty difrakčních obrazců jsou velmi zjednodušeny v 

rámci Fresnelovy nebo Fraunhoferovy aproximace. Nicméně v kapitole 2.6 bylo ukázáno, 

že tyto aproximace obsahují přísná omezení na velikost clony a oblasti pozorování. Aby 

tato omezení nebyla aplikována při výpočtu integrálu (3.6), je nutné v binomickém 

rozvoji brát v potaz větší množství členů 𝑙 v exponentu vztahu (3.6). Tento vztah pak 

můžeme přepsat do Fourierova transformačního integrálu: 

 
𝐔(𝛼, 𝛽, �̂�) = 𝛾

exp(𝑖2𝜋�̂�)

𝑖�̂�
∬ 𝑈0(�̂�´, �̂�´; 𝛼, 𝛽)
∞

−∞

∙ exp[−𝑖2𝜋(𝛼𝑥´ − 𝛽𝑦´)] 𝑑�̂�´𝑑�̂�, 

(3.7) 

kde 𝑈0(�̂�´, �̂�´; 𝛼, 𝛽) = 𝑇0(�̂�´, �̂�´, 0)
1

(1 + 𝜀)2
exp[𝑖2𝜋�̂�] (3.8) 

je komplexní veličina označována jako zobecněná pupilová funkce. 𝑇0(�̂�´, �̂�´, 0) popisuje 

difrakční otvor.  

 Všechny členy z binomického rozvoje veličiny 𝑙, s výjimkou členu, který byl použit 

ve vtahu (3.6) jako Fourierovo jádro, jsou zahrnuty do veličiny �̂�.  

Je dobré poznamenat, že používáním vzdáleností, jež jsou normalizovány vlnovou délkou 

vlny, jsou směrové kosiny pozičních vektorů pozorovaného bodu reciprokými 

proměnnými ve Fourierově transformačním prostoru. Tento prostor definovaný 

směrovými kosiny je velmi výhodný prostor, ve kterém je možné diskutovat difrakční 

proces. 
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Fyzikální optika často ignoruje vyšší řády zahrnuté ve veličině �̂�, čímž přísně omezuje 

velikost difrakčního otvoru a pozorovací vzdálenosti. V případě, že chceme získat vhled 

do chování difrakčních jevů blízkého pole, je nutné prozkoumat veličinu �̂� a její význam 

v difrakčním integrálu podrobněji. Veličina �̂� ve vztahu (3.8) představuje fázové změny 

v rovině apertury a může být tedy interpretována jako běžná aberační funkce vlnoplochy. 

Pro rotačně symetrický systém může být tato funkce zapsána takto: 

 �̂� = �̂�000 + �̂�200𝜌
2 + �̂�020�̂�

2

+ �̂�111𝜌�̂� cos(𝜙´ − 𝜙) + �̂�400𝜌
4 + �̂�040�̂�

4

+ �̂�131𝜌�̂�3 cos(𝜙´ − 𝜙)

+ �̂�222𝜌
2�̂�2 cos2(𝜙´ − 𝜙) + �̂�220𝜌

2�̂�2

+ �̂�311𝜌
3�̂� cos(𝜙´ − 𝜙) + vyššířády, 

(3.9) 

kde 𝜌 = 𝛽/𝛽max je normalizovaná pozice pozorovaného bodu (𝜌 = �̂�/�̂�´ pro pozorování 

v rovině) a �̂� = 2�̂�´/�̂�  je normalizovaná výška pupily. Kde �̂� = (�̂�2 + �̂�2)1/2, �̂�´ =

(�̂�´2 + �̂�´2)1/2 a �̂� je průměr apertury (viz obrázek 3-3). 

 

Obrázek 3-3 – Geometrie rozvoje veličiny  �̂� [5] 
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 První člen nepředstavuje žádnou aberaci, druhý člen je posun základu vlnoplochy, třetí 

člen je defokus (podélný posun ohniska), čtvrtý člen představuje chybu příčného zvětšení, 

pátý člen představuje chybu posunu vlnoplochy třetího řádu a další vyjádřené členy jsou 

označovány jako siedlovy aberační koeficienty, kdy tyto členy představují sférickou 

vadu, komu, astigmatismus, zkřivení pole a zkreslení [2; 5]. 

 V tabulce 1 jsou získané aberační koeficienty z binomického rozvoje vlnové aberační 

funkce, jež jsou vyjádřeny pomocí poloměru apertury, pozorovací vzdálenosti a 

odpovídajícího parametru pole pro několik různých kombinací tvaru vlny a geometrie 

pozorovacího prostoru. J. E. Harvey a R. V. Shack rovněž platnost těchto aberačních 

koeficientů experimentálně ověřili. Níže uvedené výsledky jsou neodmyslitelně spojeny 

s difrakčním procesem a jsou často ignorovány při použití klasické Fresnelovy a 

Fraunhoferovy aproximace.  

 Uveďme nyní velikost jednotlivých aberací spojených s difrakčním jevem. Tyto údaje 

jsou převzaty z [2]. Prezentované výsledky se týkají jednak vybraného geometrického 

uspořádání difrakce, jednak dvou osvětlení difrakční apertury. Uvažované typy 

geometrického uspořádání jsou kombinací rovinného nepropustného stínítka s aperturou 

kruhového tvaru, na niž dochází k difrakci světelné vlny a pozorovacího prostoru, kterým 

je buď rovina (rovnoběžná s difrakčním stínítkem), nebo hemisféra v prostoru za 

stínítkem. Střed této hemisféry je totožný se středem apertury. Monochromatická světelná 

vlna osvětlující difrakční aperturu je buď rovinná a dopadá kolmo na difrakční stínítko, 

nebo sférická, která konverguje buď do bodu pozorovací roviny, nebo do průsečíku 

optické osy s pozorovací hemisférou. V tabulce 1 je jako a označena geometrická 

konfigurace dopadající vlnoplochy a písmenem b geometrická konfigurace 

pozorovaného prostoru. 
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Tabulka 1 - Aberačních koeficienty pro různé geometrie dopadající vlny a pozorované 

oblasti [2; 5] 

 a. rovina 

b. rovina 

a. sféra 

b. rovina 

a. sféra 

b. hemisféra 

Chyba posunu 

vlnoplochy �̂�𝟐𝟎𝟎 

�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
2

 
�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
2

 0 

Defokus �̂�𝟎𝟐𝟎 
�̂�

2
(

�̂�

2�̂�
)

2

 0 0 

Chyba příčného 

zvětšení �̂�𝟏𝟏𝟏 
0 0 0 

Chyba posunu 

vlnoplochy třetího 

řádu �̂�𝟒𝟎𝟎 

−
�̂�

8
(
�̂�max

�̂�
)
4

 
�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
2

 0 

Sférická vada �̂�𝟎𝟒𝟎 −
�̂�

8
(
�̂�

�̂�
)

4

 0 0 

Koma �̂�𝟏𝟑𝟏 
�̂�

2

�̂�max

�̂�
(

�̂�

2�̂�
)

3

 
�̂�

2

�̂�max

�̂�
(

�̂�

2�̂�
)

3

 
�̂�

2
𝛽max (

�̂�

2�̂�
)

3

 

Astigmatismus �̂�𝟐𝟐𝟐 −
�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
2

(
�̂�

2�̂�
)

2

 −
�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
2

(
�̂�

2�̂�
)

2

 −
�̂�

2
𝛽max

2 (
�̂�

2�̂�
)

2

 

Zklenutí pole �̂�𝟐𝟐𝟎 −
�̂�

4
(
�̂�max

�̂�
)
2

(
�̂�

2�̂�
)

2

 −
�̂�

4
(
�̂�max

�̂�
)
2

(
�̂�

2�̂�
)

2

 0 

Zkreslení �̂�𝟑𝟏𝟏 
�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
3 �̂�

2�̂�
 

�̂�

2
(
�̂�max

�̂�
)
3 �̂�

2�̂�
 0 

 

 Uvažujme nejprve rovinnou vlnu osvětlující difrakční aperturu, kdy pozorovacím 

prostorem je rovina.  Z druhého sloupce tabulky 1, můžeme vidět, že jsou přítomny 

všechny aberace kromě chyby příčného zvětšení �̂�111. Příčné zvětšení chybí pro všechna 

geometrická uspořádání, protože tento výraz binomického rozvoje veličiny 𝑙 byl vytažen 

do jádra Fourierova transformačního integrálu. Ze vztahů v tabulce popisující defokus je 

zřejmé, že je nutno používat velké pozorovací vzdálenosti, aby byl defokus  �̂�020 snížen 

na takovou hodnotu, aby mohl být zanedbán. Rovněž zkreslení �̂�311 omezuje rozptylový 

úhel pole, přes které je difraktované vlnové pole přesně popsáno Fourierovou 
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transformací funkce apertury. Tato omezení jsou stejná jako ta, která jsou obvykle 

ukládána během rozvoje Kirchhoffovy teorie a ve většině aplikací  

Rayleighovy – Sommerfeldovy difrakční teorie.V případě, že osvětlíme aperturu 

sférickou konvergentní vlnou, tak je v pozorovaném prostoru eliminován defokus �̂�020 

a sférická aberace �̂�040. Tento fakt odstraňuje požadavek na extrémně velké pozorovací 

vzdálenosti, ale Fourierova transformace funkce apertury je stále platná pouze pro malou 

oblast pozorování kolem optické osy v případě pozorování na rovině. V případě zvolení 

hemisféry jako pozorovacího prostoru se středem v difrakční apertuře, tak se eliminuje 

zklenutí pole �̂�220 , zkreslení �̂�311  a všechny řády chyby posunu vlnoplochy  

(�̂�200 a �̂�400). V tabulce 1 je tedy vidět důležitost měření na hemisféře, kdy kromě komy 

�̂�131 a astigmatismu �̂�222 ostatní vady vymizí.  

Pro skaterometr SM II, kdy je poloměr hemisféry roven 160 mm, apertura (ozářená 

plocha vzorku) má průměr 2,7 mm, vlnová délka použitého laseru je 514,5 nm, kolmý 

úhel dopadu a měření rozptýleného světla pod rozptylovým úhlem 85°, má člen 

vyjadřujícíkomu hodnotu �̂�131 ≈ 6,8 ∙ 10−2  a člen vyjadřující astigmatismus má 

hodnotu �̂�222 ≈ −5,7 ∙ 101. 

Závěrem kapitoly 3 lze konstatovat, že z hlediska vlivu vlnových aberací spjatých 

s difrakčními jevy je nejlepší takové uspořádání difrakčního jevu. kdy měříme 

difraktovaný signál na hemisféře se středem ve středu difrakční apertury (středu ozářené 

plochy rozptylujícího vzorku) a k jejímu osvětlení použijeme monochromatickou 

kulovou vlnu konvergující do průsečíku optické osy měřícího systému (SM II) a zmíněné 

hemisféry. S ohledem na skutečnost, že základy skalární teorie rozptylu, kterou chceme 

používat, vycházejí ze základu teorie difrakce, je výše formulovaný závěr pro samotný 

návrh úprav skaterometru SM II velmi důležitý. 
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4. Rozptyl světla  

Rozptyl světla je důležitý fyzikální jev, který je hojně využíván pro určování vlastností 

materiálu. Jedná se o interakci světla s látkou, jež je složena z částic nesoucích vlastní 

elementární náboj. Vlivem působení elektrické složky elektromagnetické vlny dojde ke 

změně kmitavého pohybu nabitých částic a vlivem této změny dojde k vyzařování 

sekundárního záření do všech směrů. Tato dipólová interakce způsobuje, že k rozptylu 

dochází při průchodu záření libovolným prostředím Nejčastěji uváděným příkladem vlivu 

rozptylu, jež můžeme každý den vidět, je modrá barva oblohy. Tento jev je způsoben 

rozptylem slunečního záření na molekulách atmosféry a fluktuacích hustoty vzduchu. 

Existuje mnoho teorií zabývající se mechanismem rozptylu světla v závislosti na druhu 

objektů rozptylující světlo [6; 7]. 

 Měření rozptylových parametrů nebylo v historii jednotné a rovněž nebyl jednotný ani 

jejich matematický popis. Z těchto důvodů bylo obtížné tato data prakticky porovnávat a 

používat.  

 Pro samotné měření rozptylu světla z pevných povrchů byla schopnost kvantifikovat 

informace daného rozptylu zásadním krokem pro vývoj měření rozptylu jako 

metrologické metody pro měření parametrů povrchu. Tato schopnost závisí nejen na 

porozumění instrumentace, ale také na porozumění matematického definování 

rozptýlených dat. Jelikož s výjimkou několika speciálních případů neexistuje analytické 

řešení rozptylu na materiálu, které by kompletně popisovalo rozptyl z hlediska vstupního 

paprsku a rozptylového prvku a struktura rozptylu světla je velmi komplexní, je struktura 

rozptylu obvykle prezentována ve formě funkce dvousměrného rozptylu BSDF 

(Bidirection Scatter Distribution Function). Jasné pochopení BSDF funkce a jejich limitů 

je nezbytné pro návrh optických systémů, jejich součástí pro měření rozptylu a její použití 

pro standardní specifikaci vlastností pevných povrchů [1]. 

 Měření rozptylu světla hraje důležitou roli v optické metrologii. Všestrannost této 

metody je výsledkem závislosti rozptylu světla z povrchů těles charakterizovaného tzv. 

úhlově rozlišeným úhlem ARS (Angle-Resolved Scatter) a topografií těchto povrchů, 

která je charakterizována funkcí spektrální hustoty výkonu PSD (Power Spectral 

Density). Spolehlivou charakterizaci distribuce anizotropního rozptylu světla s vysokými 

nároky na citlivost měření vzorků je klíčová geometrie samotného měřícího systému. 
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Přístroj musí být schopen detekovat rozptýlené světlo v celé trojrozměrné sféře, jak bylo 

ukázáno již v kapitole 3 [4]. 

 Tato kapitola pojednává o historickém vývoji měření rozptylu a popis veličin 

používaných pro měření rozptylu jak v minulosti, tak v současnosti, se zaměřením na 

popis geometrie a zavedení matematické funkce BSDF používané pro modelaci rozptylu 

světla na povrchu vzorku. Dále také obsahuje popis základních částí skaterometru a také 

popis celého skaterometru SM II. 

4.1. Historický vývoj měření tenkých vrstev pomocí skaterometru  

První pokusy o měření signálu získaného integrací rozptylu (TIS – více v kapitole 

4.3) přes hemisféru byly zaznamenány v roce 1961 výzkumem dvou vědců - H. E. 

Benneta a J. O. Porteuse. Ve své práci popisují výrazy vztahující se k drsnosti rovinné 

plochy a odrazivosti světla při jeho kolmém dopadu a tyto výrazy podpírají 

experimentálním měřením [8]. V polovině 70. let bylo v návaznosti na tuto práci 

v laboratořích po celém světě a napříč odvětvími sestrojeno několik skaterometrů, jež 

měřily úhlový rozptyl (ARS – více v kapitole 4.4) a drsnost povrchu charakterizovanou 

jako povrchovou spektrální hustotu výkonu (PSD – více viz kapitola 4.2). Tyto přístroje 

byly schopné měřit rozptyl jako funkci rozptylového úhlu, nicméně se potýkaly s řadou 

omezení a problémů. Činnost přístrojů a manipulace se získanými daty nebyly 

automatizovány.  Samotné měření na různých přístrojích v rámci jiných laboratoří nebylo 

možné mezi sebou porovnat v důsledku rozdílnosti konstrukce přístrojů, nedůsledné 

specifikace vzorků či nejasnosti ohledně toho, jaké parametry by se měly porovnávat. 

Přestože tedy v této době vzniklo mnoho prací zabývajících se analýzou dat, problémem 

zůstávala vzájemná porovnatelnost získaných výsledků. Odvození dvousměrné 

distribuční funkce odrazu světla známé pod akronymem BRDF (Bidirectional 

Reflectance Distribution Function) a publikované Nicodemusem a jeho spolupracovníky 

v roce 1970 vedlo k dalšímu rozvoji využití optického rozptylu pro měření povrchů [9]. 

Obecného přijetí se tento způsob kvantifikování rozptylového měření ujal s příchodem 

malých výkonných počítačů v 80. letech a následnou větší automatizací měření. V 90. 

letech došlo tímto vývojem k nárůstu modifikací skaterometrů pro různé aplikace. 

Skaterometry se dále vyvíjejí ruku v ruce s technickým pokrokem, kdy je možno měřit 

nejen v rovině pozorování, rozšířit použití vlnových délek, kontrolovat polarizaci světla, 

ovládat zdroj světla i detektor signálu [1]. 
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4.2. PSD (Power Spectral Density) 

PSD (Power Spetral Density) popisuje distribuci energie ve spektrálním rozkladu 

povrchu jako funkci frekvence. Jinými slovy popisuje, které frekvence jsou silné a které 

slabší. Jednotkou je obvykle W/Hz. Obrázek 4-1 ukazuje příklad PSD funkce pro difrakci 

na mřížce složené z 3 sinusových povrchů. Tato funkce však slouží pro nalezení 

parametrů i mnohem složitějších povrchů. Je definována následovně [1]: 

 
𝑃𝑆𝐷(𝑓x, 𝑓y) = lim

𝑎→∞

|𝐹𝑇[ℎ(𝑥, 𝑦)]|2

𝑎2
, (4.1) 

kde ℎ(𝑥, 𝑦) je funkce povrchu, 𝐹𝑇 značí Fourierovu transformaci a 𝑎 je lineární rozměr 

čtvercové oblasti povrchu. 

 

Obrázek 4-1 - PSD funkce difrakce na mřížce složené ze 3 sinusových povrchů [1] 

4.3. Celkový integrovaný rozptyl TIS (Total Integrated Scatter) 

 Dřívější skaterometry nebyly navrženy pro měření rozptylu světla jako funkce úhlu, 

ale namísto toho tyto přístroje integrují světlo rozptýlené do hemisféry před reflexním 

vzorkem a fokusují jej na jediný detektor. Měřený rozptýlený výkon je pak normalizován 

odraženým spekulárním výkonem (výkon rozptýlený do zrcadlového směru). Poměr je 

definovaný jako celkový integrovaný rozptyl TIS: 

 
𝑇𝐼𝑆 =

𝑟𝑜𝑧𝑝𝑡ý𝑙𝑒𝑛á𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑢𝑙á𝑟𝑛íℎ𝑜𝑜𝑑𝑟𝑎𝑧𝑢
. (4.2) 
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Tento parametr umožňuje opakovaně charakterizovat vzorky pomocí rozptylu. Tato 

skutečnost je základem pro používání TIS v metrologii.  

 Pomocí měření TIS lze ve většině praktických aplikací přímo z rozptýleného světla 

určit drsnost povrchu, a to pomocí vztahu: 

 
𝑇𝐼𝑆 =

𝑃s

𝑅𝑃i
=

𝑃s

𝑃o
≅ (

4𝜋𝜎 cos θi

𝜆
)
2

, (4.3) 

kde 𝑃s je výkon světla rozptýleného do poloprostoru, 𝑃i je výkon světla dopadajícího na 

povrch a R je odrazivost povrchu. Výsledkem je postup, který poskytuje opakovatelné 

výsledky a využívá k popisu rozptylu ze vzorku jedno číslo. Celkově integrovaný rozptyl 

(TIS) je charakteristickou celkového množství světla rozptýleného do hemisféry rozptylu. 

U této metody na kontrolovaný povrch dopadá úzký svazek světla a polokulovou 

fokusující optikou (Coblentzova sféra), jejíž střed je uprostřed mezi osvětleným bodem 

na vzorku a malým detektorem, se zaznamená všechno světlo rozptýlené povrchem z 

celého poloprostoru. Rozptýlené světlo je shromážděno přes malou vstupní, resp. 

výstupní aperturu ven z Coblentzovy sféry na zrcadlo, a světlo je zfokusováno na 

detektor. Přímo odražený svazek není detekován. TIS tak představuje poměr rozptýleného 

světla k přímo odraženému světlu. Schéma uspořádání je uvedeno na obrázku níže 

(obrázek 4-2) [1]. 

 

Obrázek 4-2 - TIS skaterometr [1] 
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 Jelikož je běžnou praxí uvádět pouze TIS hodnotu (respektive odpovídající RMS 

drsnost povrchu) a nikoli související úhly sběru a šířku pásma frekvencí ve spektrálním 

rozkladu povrchu, je obtížné se pokoušet porovnat výsledky mezi jednotlivými 

laboratořemi a instrumentacemi. Není možné provést podrobné srovnání výsledků 

různých autorů, jestliže není použito stejných úhlů sběru světla a stejného rozsahu 

frekvencí spektrálního rozkladu povrchu. Bohužel v odborné literatuře jsou velmi často 

uváděny hodnoty TIS a odpovídající RMS drsnost povrchu bez výše zmíněných 

specifikací parametrů měření. 

 Při výpočtech RMS drsnosti často dochází k velkým rozdílům také při porovnání 

výsledků získaných pomocí TIS a pomocí jiných typů přístrojů pro kontrolu povrchu 

(interferometry, profilometry atd.). Tento nesoulad byl vysvětlován skutečností, že 

rovnice (4.4) platí za předpokladu platnosti Gaussovské statistiky nerovnosti povrchu. 

Nicméně později dokázali Church, Jenkinson a Zavada, že pro platnost rovnice (4.3) tento 

předpoklad Gaussovské statistiky není nezbytný [10]. Ve skutečnosti existuje více 

důvodů, jež způsobují problémy ve srovnávání měření [1].  

 Analýza TIS také trpí skutečností, že rovnice (4.3) byla odvozena v rámci skalární 

teorie rozptylu a nepostihuje vliv polarizace světla. 
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4.4. Úhlově rozlišený rozptyl ARS (Angle-Resolved Scattering) 

 V případě ARS není detekováno celkové světlo rozptýlené do celého poloprostoru jako 

v případě TIS metody. Tento poloprostor je skenován detektorem, umístěným na otočném 

rameni tak, že detektor může zaujmout libovolnou pozici na hemisféře nad vzorkem 

(„odrážející“ vzorek), resp. za vzorkem („transparentní“ vzorek). V případě izotropně 

rozptylujících povrchů snímání signálu probíhá v jednom poledníku hemisféry. 

Principiální schéma zařízení pro měření metodou ARS je uvedeno na obrázku 4-3 a 

znázorňuje měření rozptýleného světla po odrazu laserového světla na vzorku.  

 

Obrázek 4-3 – Schéma zařízení pro měření úhlově rozlišeného rozptylu [11] 

  

4.4.1. Zavedení BRDF, BTDF a BSDF funkce 

 Světelný kolimovaný svazek dopadající na dokonale hladký povrch by se odrážel či 

lámal jako rovněž kolimovaný svazek, přičemž by byl splněn zákon odrazu či lomu, jak 

je známo z geometrické optiky. Jelikož žádný fyzický povrch nemůže být dokonale 

hladký, tak prvky skutečných optických zařízení budou mít povrchové vady způsobené 

kontaminací cizorodými částicemi, povrchovou úpravou, praskáním aj. Jedním 

z důsledků těchto nedokonalostí je rozptýlení malého zlomku dopadajícího světla do úhlů 

různých od úhlu odrazu či lomu. Matematicky je měření rozptylu popsáno obousměrnou 

distribuční funkcí odrazu světla, BRDF, jež je definována jako poměr diferenciálu záře 

vzorku Ls a diferenciálu zářivosti Ii dopadající na povrch. BRDF je funkce mnoha 

proměnných a je definována takto: 

 
𝐁𝐑𝐃𝐅 = 𝑓𝑠(𝜃i, 𝜙i:𝜃s, 𝜙i) =

𝑑𝐿s(𝜃i, 𝜙i:𝜃s, 𝜙i: 𝐸i)

𝑑𝐼i(𝜃i, 𝜙i)
, (4.4) 

kde Ls (W∙m-2∙ sr-1) je záře odražená od povrchu měřená v (𝜃i, 𝜙i ) a Ii (W∙m-2) je 

dopadající zářivost z úhlu (𝜃i, 𝜙i ). Jednotkou BRDF je 1/steradián (sr-1). Geometrie 
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BRDF spolu s veličinami, na nichž je tato funkce závislá, je zobrazena na níže uvedeném 

obrázku (viz obrázek 4-4) [1; 13] 

 

Obrázek 4-4 - Geometrie definice BRDF [13] 

 Intuitivně lze BRDF definovat jako poměr rozptýleného výkonu měřeného detektorem 

k dopadajícímu výkonu na vzorek, dělený projekcí prostorového úhlu detektoru na 

povrch vzorku. Analytické řešení BRDF je obtížné získat, avšak existuje obecná dohoda, 

že BRDF lze rozložit na tři nezávislé výrazy: 

 𝐁𝐑𝐃𝐅 = 𝐅𝛌𝐅𝐨𝐅𝐬, (4.5) 

kde 𝑭𝝀  je faktor vyjádřený takto: 

 
𝑭𝝀 =

𝒌𝟒

𝝅𝟐
= (

𝟐𝝅

𝝀
)
𝟐 𝟏

𝝅𝟐
=

𝟏𝟔𝝅𝟐

𝝀𝟒
, (4.6) 

𝐅𝐨 je optický faktor, jež v sobě skrývá informace o povrchu materiálu a geometrii, a 𝐅𝐬 je 

povrchový faktor zahrnující měření drsnosti povrchu. Tvar 𝐅𝐨 a 𝐅𝐬 se liší v závislosti na 

teorii použité k jejich získání [13].  

 BRDF je možné zapsat také následujícím způsobem. Předpokládejme, že dopadající 

světelný svazek je kolimovaný a uniformně osvětluje zkoumaný povrch a všechen odraz 

je od povrchu vzorku, a ne z jeho objemu. Pak je možné BRDF vyjádřit takto: 
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𝐁𝐑𝐃𝐅 =
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖á𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖á𝑙𝑖𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
≅

d𝑃s

dΩs

𝑃i cos θs
≅

𝑃s

Ωs

𝑃i cos θs
. (4.7) 

Význam a geometrie veličin je uvedená na výše uvedeném obrázku (viz obrázek 4-4). 

Analogicky jako BRDF (Bidirectiona Refflectance Distribution Function) lze definovat 

funkci BTDF (Bidirectional Transmission Distribution Function) pro případ studia 

transparentních povrchů (viz obrázek 2-1). 

Pokud se zajímáme o rozptyl světla z povrchů bez snahy o rozlišení reflexního a 

transmisního módu tohoto rozptylu, hovoříme jednoduše o BSDF funkci (Bidirectional 

Scatter Distribution Function). Její definiční vztah lze samozřejmě zapsat analogicky 

jako: 

 

𝐁𝐒𝐃𝐅 ≡

𝑃s

Ωs

𝑃i cos θs
. (4.8) 

Pozn.: Výraz cos θs v rovnici (4.7) a samozřejmě i v rovnici (4.6) je v dnešní době často 

vnímán jako historický člen, jenž nemá žádnou matematickou či fyzikální hodnotu a 

vypouští se. V případě jeho vynechání z definice je výsledná funkce často nazývaná 

kosinem korigována BSDF funkce neboli úhlově rozlišený rozptyl (ARS). Tedy: 

 𝐀𝐑𝐒(θs) = 𝐁𝐒𝐃𝐅(θs) cos θs, (4.9) 

kde θs je rozptylový úhel. Právě tuto veličinu měří skaterometr SM II [1; 14].   

 

Obrázek 4-5 - BSDF = BRDF a BTDF [15] 
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4.5. Základní části optického skaterometru 

 Zdrojem světla je většinou laser. Dopadající svazek může být nepolarizovaný nebo 

může být lineárně polarizovaný s opatřeními pro otáčení roviny polarizace. Typicky je 

rovina polarizace kolmá k rovině dopadu (s-polarizované světlo), protože se tímto zabrání 

vazbě povrchové plazmatické vlny u vodivých vzorků. Laserový výstup je prostorově 

filtrován, aby poskytoval dobře definované místo na vzorku. To je rozhodující pro 

umožnění měření v blízkosti zrcadlově odraženého paprsku nebo přímo u propuštěného 

paprsku (v případě vzorků propouštějících na vlnové délce zájmu). V některých 

případech může také detektor umožňovat rozlišování polarizace. Detektor je obvykle 

fotonásobič nebo křemíková fotodioda. Další detekční zařízení obsahují vícenásobné 

detektory nebo detektory s diodovým polem (PDA, DAD) [16]. Signál z detektoru je poté 

podle potřeby dále zpracováván různými způsoby podle aplikace. 

4.5.1. Skaterometry goniometrického typu 

 Existuje více typu skaterometrů, jež se liší v počtu a velikosti detektorů a jejich 

omezení pohybu. Příkladem je skaterometr založený na principu goniometru, jež má 

lokální detektor (fotodiodu), který se pohybuje po hemisféře okolo vzorku. Tento typ 

detektoru je velmi flexibilní, co se týče měřících metod a také má vysokou citlivost. 

Rovněž umožnuje uživateli nastavit úhlové rozlišení měření, což není u skaterometru 

s několika lokálními fixně umístěnými detektory na sféře možné. Na druhou stranu 

skaterometry s fixně umístěnými detektory mají kratší měřící čas. Skaterometr 

goniometrického typu umožňuje rovněž měření větších úhlových frekvencí povrchové 

topografie [17]. Příkladem skaterometru goniometrického typu je CASI [18]. CASI 

používá goniometr pouze v jedné rovině a není tedy vhodný pro měření obecně 

anizotropních vzorků. Dalším příkladem je skaterometr ALBATROS-TT, jež může měřit 

anizotropní vzorky a je podobný přístroji SM II, jež je používán v laboratoři koherenční 

optiky na ústavu Fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně [19]. 

4.5.2. Skaterometr SM II 

 SM II se skládá z osvětlovací části a detekční části. Základem osvětlovací části je  

Ar-Kr laser Innova 70 Spectrum, jež umí pracovat v rozsahu diskretních vlnových délek 

457,9 až 647,1 nm [20].  Laserový svazek je seřízen pomocí refraktivního prostorového 

filtru a fokusován na detekční část. Svazek dopadá na vzorek, jež je umístěn ve středu 

goniometru a laserový svazek se rozptyluje na tomto vzorku. Detektor (fotodioda 

Hamamatsu G10899-03K) je umístěna na rameni, které může být nastaveno do jakékoli 
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pozice na hemisféře nad vzorkem pomocí dvou počítačově kontrolovaných motorů. 

Rádius hemisféry, po niž se pohybuje detektor, je 160 mm. Tato fotodioda má rovněž 

širokou spektrální propustnost od 0,5 μm do 1,7 μm a velkou aktivní oblast o průměru 3 

mm [21]. Tyto parametry umožňují měřit ve více než 30 000 pozicích na hemisféře. 

Přestože má přístroj dobré prostorové rozlišení, tak v případě tenkých vrstev má tento 

přístroj nedostačující dynamický rozsah odezvy na signál. Z tohoto důvodu je pro měření 

tenkých vrstev nutno zvolit jiný detektor, který vede na konstrukční úpravu uchycení 

detektoru, resp. celé detekční části. 

 

Obrázek 4-6 - Schéma přístroje SM II 1. Laser, 2. prostorový filtr, 3. kolimátor, 4. 

pohyblivý lokální detektor, 5. držák vzorku s posunem, 6. goniometr s krokovými 

motory, 7. rotační stojan [22] 
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5. Návrh detekčního modulu skaterometru SM II 

 Tato část je zaměřena na praktické řešení zlepšení detekčních limitů stávajícího 

skaterometru SM II. Prvním úkolem je vyměnit současnou fotodiodu (Hamamatsu 

G10899-03K) za výkonnější detektor. Dalším krokem je pak samotná konstrukce 

mechanismu umožňujícího detekci rozptýleného světla ze vzorku na hemisféře nad 

vzorkem. Tento krok je ovlivněn volbou detektoru, jež implikuje použití optických prvků 

pro fokusování rozptýleného světla na vstup detektoru. Tyto části budou dále v textu 

detailně rozebrány. 

5.1. Výběr detektoru  

 V případě, že chceme měřit tenké vrstvy, jež mají referenčně hodnoty ARS 10-7 sr-1 

(viz obrázek 5-1), je potřeba detektor, který umožňuje takový signál změřit. Jelikož je 

signál příliš nízký pro detekci fotodiodou použitou ve skaterometru SM II, je nutné ho 

vyměnit. Reálné jsou vzhledem k intenzitě signálu dvě možnosti: fotonásobič či lavinová 

dioda. Fotonásobič je těžké zkalibrovat a je třeba jej vhodně odstínit, jelikož je náchylný 

na přesvícení i běžným světlem. Lavinové fotodiody jsou oproti fotonásobičům v těchto 

ohledech lepší a samotná práce s nimi jednodušší. Lavinové fotodiody mají rychlou 

odezvu, nízký temný proud a vysokou citlivost od UV až po blízkou IR oblast. 

 

Obrázek 5-1 - Příklad ARS měření (azimutální úhel 0°) [23] 
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 Lavinová fotodioda je velmi citlivý polovodičový fotodetektor. Jeho funkce spočívá v 

předepnutí vysokým závěrným napětím (desítky až stovky voltů), často těsně pod 

průřezovým napětím. Fotony, jež dopadnou na detektor, excitují elektrony a díry a ty jsou 

urychlovány tímto silným vnitřním elektrickým polem. Podobně jako ve fotonásobičích 

generují další nosiče a vzniká lavinový jev. 

 Jako detektor byl tedy zvolen křemíkový lavinový detektor APD410A2/M od firmy 

Thorlabs. Tento detektor má jednoduché připojení a nastavitelný zesilovač signálu. Tento 

křemíkový lavinový fotodetektor má velikost aktivní detekční plochy o poloměru 0,5 mm 

a má odezvu v širokém rozsahu vlnových délek od 200 do 1000 nm, což umožní budoucí 

rozšíření skaterometru SM II o případné měření v UV oblasti. Průběh spektrální odezvy 

(citlivosti detektoru) je uveden na obrázku níže. 

 

Obrázek 5-2 - Odezva detektoru v závislosti na vlnové délce  [24] 
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Souhrn popsaných vlastností je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Vlastnosti detektoru APD410A2/M [24] 

Typ detektoru 
křemíková lavinová fotodioda rozšířená o 

UV oblast 

Rozsah vlnových délek 200 – 1000 nm 

Výstupní šířka frekvenčního pásma DC – 10 MHz  

Poloměr aktivní plochy 0,5 mm 

Maximální odezva 25 A/W v 600 nm 

Zisk konverze v píku odezvy 12,4 x 106 V/W 

M faktor rozsah regulování  5-50 (spojitý) 

Rozměry (VxŠxH) v palcích 2.97" x 2.20" x 1.09" 

 

 Parametry detektoru implikují celkovou konstrukci detekční části. Rozměr detektoru 

zamezuje využití současného konstrukčního řešení pohybu detektoru na raménku po 

hemisféře, jež je žádoucí pro měření. Je proto nutné pomocí optických prvků rozptýlené 

světlo z hemisféry přivést na vstup detektoru. 

5.2. Výběr optických prvků pro přenos rozptýleného světla ze vzorku 

 Pomocí softwaru Zemax a laboratorního experimentu byly vyzkoušeny 3 různé 

možnosti, jak rozptýlené světlo z hemisféry převést na detektor. Zároveň bylo bráno 

v potaz, že současný skaterometr SM II má optické prvky (přivádějící svazek laseru na 

vzorek) takových vlastností, že laserový svazek je fokusován do oblasti 160 mm od 

vzorku. To znamená, že poloměr sféry, po které se bude refraktivní prvek pohybovat, je 

160 mm. Jelikož je nutné jakýmsi způsobem „zalomit“ vzorkem rozptýlené světlo na 

aktivní plochu detektoru, tak všechny vyzkoušené návrhy obsahují nějaký druh 

reflektivní optiky. Zároveň pro vzdálenost 160 mm je potřeba toto světlo zfokusovat na 

aktivní plochu vybraného detektoru o poloměru 0,5 mm.  

5.2.1. Rovinné zrcátko s objektivem 

 V laboratoři byl vyzkoušen způsob, kdy by světlo z hemisféry bylo zalomeno pomocí 

pravoúhlého prizmatického zrcátka (400-750 nm) do objektivu, jenž by fokusoval toto 

světlo na detektor. Objektiv by byl schopen zmenšit rozměr světelné stopy na oblast 

menší než 0,5 mm. Problémem však je, že ohnisková vzdálenost objektivu by měla být 

taková, aby bylo zaostřeno na aktivní plochu detektoru. Toto je však z konstrukčního 
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hlediska náročné provést, jelikož při testování roviny zobrazení na papíře bylo zjištěno, 

že pro objektivy dostupné v laboratoři je tato rovina ve vzdálenosti 10 mm a méně. 

Aktivní plocha detektoru je v hloubce cca 3 mm za jeho vstupní aperturou, což znamená, 

že by objektiv musel být umístěn hned před detektorem a bylo by složité v tak malém 

prostoru konstrukčně vyřešit uchycení objektivu a současně zajistit jeho souosost 

s detektorem. Objektivy rovněž měly většinou na konci závit, který je dalším důvodem, 

proč by nebylo možné přichytit objektiv rovnou na detektor  

(viz obrázek 5-3).  

 Dalším problémem jsou vznikající odrazy v objektivu a omezená znalost optického 

systému od výrobce. Přestože by některý nově zakoupený objektiv mohl umožnit 

uchycení na detektor a zaostření na aktivní plochu detektoru, tak by stále byl problém 

centralizace rozptýleného světla na aktivní plochu detektoru. Z výše uvedených důvodů 

byl tento způsob řešení úlohy prohlášen pro naše použití jako nevhodný.  

 

Obrázek 5-3 - Zkoušený objektiv pro přenesení rozptýleného světla z hemisféry 
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5.2.2. Rovinné zrcátko se soustavou čoček 

 Rovinným zrcátkem je odchýlen svazek a soustavou 3 achromatických dubletů je 

zaostřen na aktivní plochu. Prakticky se jedná o stejný systém jako předchozí možnost 

s objektivem s tím, že u tohoto řešení víme více o samotném optickém systému. Typ 

čoček, jež byl použit pro modelaci systému v programu Zemax, je uveden v tabulce 3. Ze 

znalosti parametrů čoček byla provedena optimalizace jejich umístění v programu 

Zemax. Na níže uvedených obrázcích (viz obrázek 5-3 a 5-4) je uspořádání optických 

prvků a datový editor programu. Je zde vidět, že je možné velikostně zmenšit stopu 

rozptýleného světla na požadovaný rozměr detektorem a že vzájemné vzdálenosti jsou 

přijatelné z konstrukčního hlediska.  

Tabulka 3 - Seznam použitých achromatických dubletů pro výpočet v Zemaxu [25] 

typ achromatického dubletu ohnisková délka (mm) vlnová délka (nm) 

AC254-150-A 150 400-700 

AC254-075-A 75 400-700 

AC254-050-A 50 400-700 

 

 

Obrázek 5-4 – Schéma zobrazení apertury pomocí rovinného zrcátka a 3 dubletů 



42 

 

 

Obrázek 5-5 - Velikost obrazu zobrazované apertury pomocí rovinného zrcátka a 3 

dubletů  

 Tato varianta by tedy mohla být řešením našeho problému. Nicméně oproti přivedení 

rozptýleného světla z hemisféry na aktivní plochu detektoru parabolickým zrcátkem je 

tento postup mnohem složitější. Bylo by zde nutné odstínit parazitní odrazy čoček, což 

by bylo složitější z konstrukčního hlediska. Zároveň tato varianta neumožňuje budoucí 

použití pro měření v UV oblasti. Dále je tato možnost obsahuje více prvků, jež by byly 

umístěny na konci ramene a zvyšovala by tak moment setrvačnosti ramene vůči jeho ose 

otáčení. 

5.2.3. Parabolické zrcátko 

 Vlastnost dutého zrcadla je vznik zmenšeného obrazu pro předmět ležící ve větší 

vzdálenosti, než je poloměr tohoto zrcadla. Tento jev ukazuje, že by tato varianta mohla 

vést k jednoduchému řešení odchýlení rozptýleného světla a zároveň jeho zmenšení na 

aktivní plochu detektoru. 

 V softwaru Zemax byly provedeny simulace zobrazení apertury pomocí parabolického 

zrcátka, tak aby bylo možné docílit zobrazení rozptýleného světla na oblast 0,5 mm. 

Zároveň je důležité, aby rozměry zrcátka byly, co nejmenší, aby jeho pozice nestínila 

přicházející primární svazek. Bylo zvoleno mimoosové parabolické zrcátko od firmy 

Edmund Optics o průměru 6,35 mm, jež vychyluje pod úhlem 90°. Níže je schéma 

zobrazení pomocí tohoto zrcátka a výpočet velikosti obrazu zobrazované apertury na 

detektor (viz obrázek 5-6 a  5-7). V červeném rámečku vidíme, že poloměr je cca 0,24 

mm, což znamená, že tímto zrcátkem je možné směrovat rozptýlené světlo na aktivní 

plochu detektoru.  
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Obrázek 5-6 - Schéma zobrazení apertury pomocí parabolického zrcátka na detektor 

 

Obrázek 5-7 – Velikost obrazu zobrazované apertury pomocí parabolického zrcátka 

(EFL 25,4 mm a průměr 6,35 mm) 

Vybrané zrcátko má na sobě vylepšenou hliníkovou vrstvu, jež umožňuje odraz 

paprsků také v UV oblasti a celkový rozsah vlnových délek je 250 až 700 nm. Efektivní 

ohnisková vzdálenost (EFL) je 25,4 mm a průměr 6,35 mm. Souhrn vlastností použitého 

parabolického zrcátka je v tabulce níže. Toto zrcátko se ukázalo jako vhodné řešení, 

jelikož je schopné odchýlit rozptýlené světlo ve směru detektoru a zmenšit stopu světla 

na vstup kamery. Vzdálenosti, které toto umožňují jsou rovněž přijatelné z konstrukčního 

hlediska. 

Tabulka 4 - Souhrn parametru použitého parabolického zrcadla [26] 

Průměrná odrazivost 𝑹𝒂𝒗𝒓 > 𝟖𝟗% pro 𝝀 (nm) 250 – 450 

Průměrná odrazivost 𝑹𝒂𝒗𝒓 > 𝟖𝟓% pro 𝝀 (nm) 250 – 700 

Efektivní ohnisková vzdálenost EFL (mm) (25,40 ± 0,25) 

Poloměr (mm) (6,35
+0,1

−0,1
) 

úhel vychýlení (°) 90 

Ofset v ose Y (mm) 25,4 

Rozmezí vlnových délek (nm) 250 – 700 
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5.3. Návrh konstrukce umožňující detekci – goniometr 

 Při konstrukci nového goniometru jsou důležité parametry vybraného detektoru a 

parabolického zrcátka. Pohyb zrcátka do přesné úhlové pozice ve sférických souřadnicích 

je zajištěn pomocí dvou ramen poháněných krokovými motory. Pro tuto konstrukci byla 

zvolena ramena z hliníkových profilů, jelikož mají nejlepší poměr tuhosti a hmotnosti. 

Dále je velkou výhodou těchto profilů jejich variabilita a snadná montáž s ostatními prvky 

pomocí speciálních matic, jež jsou vkládány do drážek profilů. Hmotnost ramen úzce 

souvisí s výběrem motorů. Čím větší je hmotnost ramene, tím větší moment setrvačnosti 

má rameno vůči ose otáčení, a tím pádem je zapotřebí motor s vyšším kroutícím 

momentem. 

 Nejprve bylo potřeba navrhnout prvotní model goniometru, aby podle momentu 

setrvačnosti byly vybrány motory pro pohyb ramen. Goniometr je tvořen třemi 

základními částmi: základnou a dvěma rameny (viz obrázek 5-8).  

 

Obrázek 5-8 - Model detekční části 
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5.3.1. Základna – část A 

 Základna goniometru je tvořena dvěma alu profily spojenými do tvaru T (1 a 2) a 

třetím profilem kolmo připevněným k T-části (3). Spojení profilů je zajištěno pomocí 

fixačních trojúhelníků (4). Základna stojí na třech výškově nastavitelných nožkách 

s gumovým protiskluzovým povrchem (5). Vertikální alu profil má na sobě upevněn 

hliníkový L profil (6) s otvorem pro hřídel pohonu většího ramene. Pohon (7) je uchycen 

k L profilu šroubky a pohyb je přenášen pomocí příruby upevněné k většímu rameni. 

Příruba je tvořena dvěma částmi, hliníkovou deskou pro odlehčení celkové váhy soustavy 

a ocelovou válcovou částí s drážkou pro pero, jež je na desku přišroubovaná. Důvodem 

zvolení oceli pro tuto část je lepší mechanická odolnost. V případě hliníkového materiálu 

by došlo k deformaci drážky perem. Výše uvedená čísla jednotlivých dílů základny jsou 

ukázána níže na obrázku (viz obrázek 5-9) 

 

Obrázek 5-9 - Základna goniometru - 1,2 a 3 - alu profily, 4 - fixační úhelníky, 5 - 

nožky, 6 - L profil, 7 - pohon většího ramene 
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5.3.2. Větší rameno – část B 

 Rameno je složeno ze dvou alu profilů (1 a 2) upevněných kolmo na sebe fixačními 

trojúhelníky (3) a tvoří větší z ramen goniometru. Pomocí pevně uchycené příruby (4) na 

vertikálním profilu je zajištěn osově rotační pohyb tohoto ramene přes hřídel. Na konci 

tohoto ramene je uchycen motor pro pohyb menšího z ramen (5). Uchycení je zajištěno 

hliníkovou deskou (6) s otvorem pro hřídel menšího pohonu. Deska je přišroubována 

k horizontálnímu profilu a k této desce je rovněž upevněn pohon zajišťující osově rotační 

pohyb menšího ramene. Díky vzájemné rotaci menšího a většího ramene je umožněno 

měření po celé sféře. Menší příruba funguje na stejném principu jako v případě první 

příruby. Je zde pouze rozdíl v jejím uchycení k profilu. Menší profil má ve středu 

horizontálního ramen díru pro válcovou část ocelové příruby. Hliníková destička je 

přišroubována ze spodní části profilu. Níže uvedený obrázek ukazuje jednotlivé části 

většího ramene (viz obrázek 5-10). 

 

Obrázek 5-10 - Větší rameno s pohonem pro menší rameno (1 a 2 - alu profily, 3 - 

fixační trojúhelníky, 4 - příruba, 5 - pohon malého rameno, 6 - destička k uchycení 

pohonu k rameni) 



47 

 

5.3.3. Menší rameno – část C 

 Menší rameno (1) nese nový, výkonnější lavinový detektor (2) a odstíněné parabolické 

zrcátko (3) s vlastním pětiosým posuvným stolečkem od firmy Thorlabs (4). Horizontální 

rameno má na konci dva kolmé alu profily (5 a 6). Jeden z nich (5) nese zrcátko 

přenášející rozptýlené světlo na detektor a je uchycen pomocí úhelníků (7) k rameni. 

Druhý profil (6) je uchycen pomocí úhelníků (7) k paralelogramu (15) a je na něm 

uchycena lavinová fotodioda. 

  Posuv zrcátka na alu profilu je uchycen přes hliníkový U profil (8). Pohyb zrcátka 

pomocí posuvu je zajištěn spojením hliníkového válce (9) uvnitř posuvu, na němž je 

našroubována destička (10). Na destičce je přišroubován válec (11) sloužící pro přilepení 

zrcátka, jež bude přilepeno až po úpravě celého skaterometru SM II, aby se zabránilo jeho 

znečištění. Odstínění zrcátka je zajištěno hliníkovou trubičkou (12). Trubička je 

sešroubovaná s válcem nesoucí zrcátko. Na konci trubičky je clona (13), jež brání 

přenesení parazitních paprsků parabolickým zrcátkem. Trubička má v oblasti přenosové 

plochy zrcátka otvor pro přenesení rozptýleného světla na detektor.  

 Detektor je uchycen na druhém vertikálním profilu (6) umístěným před posuvem 

zrcátka pomocí hliníkového U – profilu (14). Vertikální alu profil (6) je pomocí úhelníku 

(7) připevněn k paralelogramu (15), jež zajišťuje posuv detektoru v ose x a y. 

Paralelogram je připevněn k rameni (1).  

 Pohyb tohoto ramene je umožněn přes přírubu, jež se skládá ze dvou částí, ocelového 

válce (16) s drážkou pro pero na hřídeli převodovky a hliníkové destičky (17), jež slouží 

k uchycení příruby k profilu. Tyto dvě části jsou k sobě sešroubovány. Příruba na menším 

rameni funguje na stejném principu jako v části C a je rovněž konstrukčně stejně řešená, 

pouze s jinými rozměry s přihlédnutím k velikosti tohoto ramene. Výše uvedený popis je 

vidět na obrázku níže (viz obrázek 5-11).   
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Obrázek 5-11 - Menší rameno s detektorem a o optickou částí (1 – alu profil 

horizontální, 2 – detektor, 3 – parabolické zrcátko, 4 – pětiosý stoleček, 5 a 6 – alu 

profily vertikální, 7 – úhelníky, 8 - U profil na uchycení posuvu, 9 – válec do posuvu, 10 

– destička posuvu, 11 – válcová plocha pro upevnění zrcátka, 12 – odstínění zrcátka, 13 

– clona, 14 – U profil na uchycení detektoru, 15 – paralelogram pro posuv detektoru, 

16 – ocelová část příruby, 17 – hliníková část příruby) 

5.4. Výběr pohonů ramen 

 Jedním z parametrů, které vedly k výběru motorů je doba, za jakou dojde k pootočení 

ramene o jeden úhlový stupeň. Aby bylo pokryto měření na celé hemisféře, je potřeba cca 

30 000 měřicích poloh. Aby toto měření bylo provedeno za hodinu, je čas potřebný 

k pootočení o jeden úhlový stupeň 0,12 s. Je nutno vybrat motory s patřičným kroutícím 

momentem. Tento moment je možné vypočítat z následujících vztahů. 

Úhlová dráha 𝝋, resp. natočení, je dáno tímto vztahem: 

 
𝜑 =

1

2
𝜀𝑡2, (5.1) 

kde 𝜀 je úhlové zrychlení a 𝑡 je čas. Vyjádřením úhlového zrychlení z tohoto vztahu a 

dosazením do rovnice vyjadřující kroutící moment motoru 𝑀k dostaneme vztah: 

 𝑀k = 𝜀 ∙ 𝐼, (5.2) 

kde I je moment setrvačnosti k ose otáčení motoru. 
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Z výše uvedených vztahů (viz (5.1) a (5.2)) a analýzy momentů setrvačnosti 

k osám motorů v programu Inventor byly vypočteny potřebné kroutící momenty menšího 

motoru na cca 2360 N∙cm a většího motoru na cca 19000 N∙cm. Níže jsou uvedeny 

parametry motorů (viz tabulka 5), kde můžeme vidět, že tyto motory nemají dostatečný 

kroutící moment, proto byly přidány planetové převodovky, jež mají vysoké převodové 

poměry vzhledem ke svým rozměrům. Další výhodou planetových převodovek je vstup i 

výstup na jedné ose. K motorům byly tedy vybrány planetové převodovky, jež mají 

převodový poměr 20 a tím zvyšují výsledný kroutící moment krokových motorů a jejich 

přesnost 20krát. Vybrané motory s použitými převodovkami mají dostatečný kroutící 

moment, a tudíž vyhovují našim požadavků (viz tabulka 5 a tabulka 6). Čas měření jedna 

hodina počítá pouze s časem potřebným pro dojezd ramene na požadovanou polohu, ale 

nepočítá s časem pro měření v této poloze. Celkový čas měření celé hemisféry bude delší.  

Tabulka 5 - Parametry motorů [27; 28] 

typ motoru kroutící moment (N∙cm) hmotnost (kg) 

menší PD4 187 1,2 

větší PD6 933 4,1 

 

Tabulka 6 - Parametry převodovek [29; 30] 

typ převodovky převodový 

poměr 

maximální výstupní 

moment (N∙m) 
hmotnost (kg) 

menší GPLE40-2S-20-F56 20 32  0,45 

větší GPLE80-2S-20-F87 20 192  2,6 

 

5.5. Celková konstrukce funkční detekční části skaterometru SM II 

 Všechny výše uvedené postupy, výpočty a úvahy v kapitole 5 byly zohledněny při 

konstrukci a s ohledem na ně byla fyzicky vyrobena nová detekční část  

skaterometru SM II. Po upravení osvětlovací a elektronické soustavy skaterometru, jež je 

prováděna v rámci disertační práce Ing. Štěpána Šustka, bude detekční část využita pro 

měření tenkých vrstev v Laboratoři koherenční optiky na ÚFI FSI VUT v Brně. Celková 

konstrukce detekční části má hmotnost 14,8 kg, a rozměry potřebné pro umístění 

detektoru a pohyb ramen jsou délka 715 mm, šířka 608 mm a výška 674 mm. Výsledný 

produkt je vidět na následujících fotografiích (viz obrázek 5-12 a obrázek 5-13). 
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Obrázek 5-12 - Sestavená nová detekční část skaterometru SM II 
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Obrázek 5-13 - Detail konce malého ramene detekční části SM II s novým detektorem 
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6. Závěr 

 Cílem této práce bylo zaměnit detektor skaterometru SM II v Laboratoři koherenční 

optiky na ÚFI VUT, za detektor citlivější, který je však rozměrnější. Tato záměna byla 

doprovázena potřebou konstrukčně změnit detekční část sloužící k měření rozptylových 

dat vzorku. 

 Teoretická část popisuje skalární teorii difrakce a aberace difraktované vlny. Byla zde 

ukázána důležitost měření na sféře se středem v ozářené ploše vzorku a použití 

konvergentního laserového svazku zfokusovaného na detektor (v průsečíku optické osy 

skaterometru SM II s měřící sférou. Důvodem je snaha, aby byly omezené aberace při 

detekci světla, jež prochází před dopadem na vzorek aperturou. Při průchodu světla 

aperturou dochází k jevu difrakce a při měření je tento jev doprovázen aberacemi světelné 

vlny. V případě měření na hemisféře většina aberací světelné vlny vymizí a zůstávají 

pouze koma a astigmatismus. Tento fakt implikuje geometrii navržené detekční části SM 

II. V teoretické části práce byly dále popsány rozptyl světla, veličiny spojené s měřením 

rozptylu se zaměřením na současně používaný způsob měření drsnosti povrchů pomocí 

úhlově rozlišeného rozptylu ARS. 

 Před samotnou konstrukční částí jsou popsány různé typy skaterometrů 

goniometrického typu a původní stav a parametry skaterometru SM II. Samotným 

výstupem této práce je zkonstruování detekční části, umožňující detekci i méně 

intenzivních signálů na sféře, než bylo doposud. Pohyb po sféře je zajištěn dvěma rameny, 

jejichž pohyb je umožněn pomocí dvou soustav – planetová převodovka/motor. Výběr 

konstrukce a pohybových soustav umožňuje měření cca 30000 bodů v průběhu jedné 

hodiny, kdy není započítána doba strávená samotným měřením v tomto bodě. V soustavě 

bylo počítáno pouze s časem potřebným pro pohyb do měřící polohy. Na menším 

raménku je umístěn citlivější detektor, a to lavinová dioda APD410A2/M od firmy 

Thorlabs. Jelikož detektor není umístěn na sféře o velikost 160 mm, jak tomu bylo u 

původního detektoru, a aktivní plocha nového detektoru je 0,5 mm, vyvstala potřeba 

rozptýlené světlo z měřící sféry „zalomit“ a zfokusovat do oblasti vstupní apertury 

detektoru o průměru maximálně 0,5 mm. Z více variant byla pomocí optimalizace 

v programu Zemax vybrána možnost dosáhnout této fokusace s parabolickým zrcátkem 

od firmy Edmund optics. Tento způsob byl vybrán z důvodů jednoduchosti konstrukčního 

uchycení a odstínění zrcátka. Toto zrcátko je možno natáčet v pěti osách pomocí 

pětiosého stolečku K5X od firmy Thorlabs. 
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8. Seznam příloh 

Příloha A – Technická dokumentace (viz seznam v tabulce 7) 

- výkresy dílů  

- výkres sestavy – DETEKČNÍ ČÁST SM II (podsestavy ČÁST A, ČÁST B, ČÁST C) 

Tabulka 7 - Seznam výkresů 

Název výkresu Číslo výkresu Velikost výkresu 

MATICE – NOHY 100/1 A4 

ÚCHYT NOH 100/2 A4 

ZÁKLADNA 1 101 A4 

ZÁKLADNA 2 102 A4 

ZÁKLADNA 3 103 A4 

ZÁKLADNA M1 104 A4 

RAMENO 2.1 201 A4 

RAMENO 2.2 202 A4 

PŘÍRUBA K M1.1 203/1 A4 

PŘÍRUBA K M1.2 203/2 A4 

DESKA K UPNUTÍ M2 204 A4 

RAMENO 3.1 301 A4 

RAMENO 3.2 302 A4 

ÚCHYT DETEKTORU 304 A4 

PŘÍRUBA K M2.1 307/1 A4 

PŘÍRUBA K M2.2 307/2 A4 

VÁLEC DO POSUVU 402 A4 

DESTIČKA POSUVU 403 A4 

ODSTÍNĚNÍ ZRCÁTKA 405 A4 

ÚCHYT POSUVU 409 A4 

ÚCHYT ZRCÁTKA 410 A4 

DETEKČNÍ ČÁST SM II 1 A3 

ČÁST A 1/1 A3 

ČÁST B 1/2 A3 

ČÁST C 1/3 A3 

 


