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ABSTRAKT
Na základě Beckmannovy-Kirchhoffovy skalární teorie rozptylu elektromagnetického
záření byl odvozen výraz pro komplexní amplitudu světelné vlny rozptýlené z drs-
ného povrchu. Tento výsledek byl použit pro vytvoření numerického modelu rozptylu
v programu Matlab. Pomocí programu Gwyddion byl vytvořen soubor digitálních
snímků různých typů povrchů, pro které byla provedena numerická simulace roz-
ptylu monochromatického světla. Numerický model byl ověřen a získané výsledky
byly konfrontovány s experimentálními výsledky.

KLÍČOVÁ SLOVA
Rozptyl světla, numerická simulace, Beckmannova-Kirchhoffova teorie, drsný po-
vrch.

ABSTRACT
A Matlab numerical model for scattering simulation was proposed based on the
solution derived from the Beckmann-Kirchhoff scalar theory of scattering of electro-
magnetic waves from rough surfaces. A series of various synthetic surface samples
were obtained using the open source software Gwyddion on which numerical simu-
lations of scattering were carried out. The validity of this numerical model was tested
and compared with experimental results.
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Light scattering, numerical simulation, Beckmann-Kirchhoff theory, rough surface.
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1 ÚVOD
Rozptyl světla z povrchů pevných těles poskytuje (mimo jiné) významnou informaci
o topografii těchto povrchů. Toho lze využít v technické praxi k hodnocení kva-
lity povrchů např. v optickém průmyslu, kde je žádoucí rozptyl světla na površích
optických elementů minimalizovat, nebo povrchů v automobilovém (ke kontrole kva-
lity reflektorů světlometů) či bižuterním průmyslu atd. Důležitou praktickou úlohou
je i navrhování povrchů s požadovanými rozptylovými vlastnostmi (např. povrchů
solárních článků). Je proto nutné mít možnost rozptyl světla z pevných povrchů
spolehlivě měřit a posléze určovat relevantní parametry těchto povrchů, které tento
rozptyl určují (zejména drsnost a defekty povrchu) [1, 2].

Při návrhu povrchů s parametry zajišťujícími požadované rozptylové vlastnosti
je užitečné předem provést výpočet odpovídajícího rozptylového obrazce (scattero-
gramu). Úkolem a cílem této práce je numericky simulovat úhlové rozdělení intenzity
světelné vlny rozptýlené z povrchu pevného tělesa, které lze porovnat s experimen-
tálními výsledky získanými pomocí přístroje SM-II (scatterometer 2), zhotoveného
v Laboratoři koherenční optiky ÚFI FSI VUT v Brně. Při řešení tohoto úkolu vy-
jdeme z Beckmannovy-Kirchhoffovy (BK) teorie [3, 4, 5], která je založena na Kir-
chhoffově skalární teorii difrakce [6]. Najdeme analytický výraz pro komplexní am-
plitudu z povrchu rozptýlené světelné vlny v místě detektoru SM II. Tento vztah
pak využijeme při zmíněné simulaci scatterogramu generovaného studovaným povr-
chem. Jelikož SM II používáme v převážné většině případů pro měření rozptylu světla
z odrazných povrchů s náhodnou drsností, soustředíme naši pozornost na tento pří-
pad. Uvedeme souhrnně předpoklady učiněné během odvozování zmíněného vztahu
a budeme diskutovat jeho platnost. Studované povrchy vytvoříme pomocí volně šiři-
telného software Gwyddion [7]. Takové povrchy mají pro nás velkou výhodu v tom,
že jejich topografie je přesně definována a její nastavitelné parametry jsou přesně
známy. Dalším krokem bude srovnání výsledků dosažených počítačovou simulací
a experimentálními měřeními pomocí SM II. V závěru budeme diskutovat rozdíly
mezi počítačovou simulací a experimentem.
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Obr. 1.1: Uspořádání pro realizaci Fourierovy transformace tenkou spojnou čočkou
o ohniskové délce f v případě dopadající rovinné vlny a předmětu nacházejícím se
mezi ohniskovou rovinou a čočkou ve vzdálenosti d. Převzato z [6].

1.1 Fourierova transformace spojnou čočkou

Dle Goodmana [6] je toto řešení jedno ze tří řešených uspořádání Fourierovy trans-
formace spojnou čočkou. Zde uvažujeme polohu předmětu za čočkou. V závislosti na
vzdálenosti d je možné ovlivňovat velikost difrakčního (rozptylového) obrazce. Tuto
úlohu popsanou v odstavci 1.1 je nutné modifikovat pro detekci na sférické ploše
z důvodu práce s odrazivými povrchy.

Velké zjednodušení úkolu zmíněného v úvodu přináší jeho řešení v rámci Fraunho-
fferovy aproximace skalární teorie difrakce. Proto nejdříve uveďme, jak tenká spojná
čočka transformuje rovinnou vlnu, viz obrázek 1.1. Na spojnou čočku s ohniskovou
délkou 𝑓 dopadá rovinná monochromatická vlna, která je čočkou transformována na
konvergentní kulovou vlnu s vrcholem v zadní ohniskové rovině čočky. Tato kulová
vlna osvětluje předmět popsaný funkcí propustnosti 𝑡(𝑥, 𝑦). Předmět leží mezi zadní
ohniskovou rovinou čočky a čočkou ve vzdálenosti 𝑑 od ohniskové roviny.

Pak v ohniskové rovině čočky lze amplitudu světelné vlny ve Fresnelově přiblížení
difrakční úlohy popsat následovně [6]:

𝑈(𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 ) = 𝑖
𝐴 e𝑖 𝑘

2𝑑
(𝑥2

𝑓 +𝑦2
𝑓 )

𝑖𝜆𝑑

𝑓

𝑑

+∞¨
−∞

t(𝑥, 𝑦)𝑃
(︁
𝑥

𝑓

𝑑
, 𝑦

𝑓

𝑑

)︁
e−𝑖 2𝜋

𝜆𝑑
(𝑥𝑥𝑓 +𝑦𝑦𝑓 ) d𝑥 d𝑦, (1.1)

kde 𝑃
(︁
𝑥𝑓

𝑑
, 𝑦 𝑓

𝑑

)︁
je otvorová funkce čočky projektovaná do roviny předmětu.
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Je tedy zřejmé, že komplexní amplituda světelné vlny v zadní ohniskové rovině
tenké spojné čočky je (až na nepodstatný fázový člen) Fourierovou transformací
součinu funkce propustnosti předmětu a otvorové funkce čočky. Tato transformační
vlastnost spojné čočky zajišťuje, že komplexní amplituda povrchem rozptýlené svě-
telné vlny může být popsána v rámci Fraunhofferova přiblížení difrakční úlohy [6, 8].

V námi řešené úloze optická sestava z obrázku 1.1 musí být modifikována pro
přístroj SM-II. Navíc, jak bylo řečeno v úvodu, předmět může být i odrazivý. Tedy
detekční plochou není rovina jako v obrázku 1.1, ale hemisféra o poloměru d, která
se nachází mezi spojnou čočkou a odrazivým povrchem. Vrchol této detekční hemi-
sférické plochy leží v průsečíku optické osy přístroje a střední roviny studovaného
povrchu.

1.2 Scatterometer SM-II
Zařízení SM-II je druhou verzí přístroje postaveného v Laboratoři koherenční optiky
Ústavu fyzikálního inženýrství (LKO-ÚFI). Jeho počítačová vizualizace je zobrazena
na obrázku 1.2 a jeho optické schéma na obrázku 1.3.

Samotný přístroj není opticky složitý, skládá se ze sestavy pro úpravu optického
svazku a goniometru s pohyblivým detektorem. Světelný svazek He-Ne laseru o vl-
nové délce 𝜆 = 0, 6328 µm vstupuje do části sestavy pro úpravu optického svazku.
Zde je svazek s gaussovským průběhem amplitudy v jeho průřezu upraven prostoro-
vým filtrem (mikroskopový objektiv a modální clona) a fokusován vhodnou spojnou
čočkou na detektor (fotodioda s kruhovou aperturou), který se pohybuje po de-
tekční hemisféře. Tento detektor je upevněn na pohyblivém raménku goniometru,
jehož pohyb je zajištěn krokovými motory řízenými počítačem.
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Obr. 1.2: Přístroj SM-II. V levé části je oddělena sestava pro úpravu optického
svazku, vpravo pak goniometr s pohyblivým raménkem a držákem vzorku. Autor
vizualizace: Ing. Štěpán Šustek.

Obr. 1.3: Optické schéma sestavy SM-II: He-Ne laser, C – aperturní clona, IF –
intenzitní filtr, MO – mikroskopový objektiv prostorového filtru, MC – modální clona
prostorového filtru, L – spojná čočka fokusující svazek do bodů detekční hemisféry,
O – studovaný objekt, D – detektor na ploše detekční hemisféry, jehož poloha závisí
na rozptylových úhlech 𝜃2 a 𝜃3.
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Obr. 2.1: Geometrie odrazu dvou dopadajících paprsků od drsného povrchu.
Podle [9].

2 VYMEZENÍ DRSNÉHO POVRCHU – KOHE-
RENTNÍ A NEKOHERENTNÍ SLOŽKA ROZ-
PTÝLENÉHO POLE

Položme si nejdříve následující otázky. Kdy se povrch jeví hladký a kdy drsný? Pro
jaké parametry dopadající vlny, úhel dopadu a topografii povrchu se mění zrcadlový
odraz dopadající světelné vlny na její rozptyl?

Podle Huygensova principu šíření vlny lze považovat rozptylující povrch za sou-
bor sekundárních zdrojů kulových vln, které spolu interferují. Uvažujme nejdříve
obecný povrch znázorněný na obrázku 2.1, na který dopadají dva vybrané paprsky
1 a 2 rovinné monochromatické vlny pod uhlem 𝜃1 ke kolmici k referenční (střední)
rovině povrchu v bodech [𝑥1, ℎ1], [𝑥2, ℎ2]. Fázový rozdíl těchto dvou paprsků rozptý-
lených pod úhlem 𝜃2 je vyjádřen rovnicí:

Δ𝜑 = 𝑘[(ℎ1 − ℎ2)(cos 𝜃1 + cos 𝜃2) + (𝑥2 − 𝑥1)(sin 𝜃1 − sin 𝜃2)], (2.1)

kde 𝑘 = 2𝜋
𝜆

je vlnové číslo dopadající vlny o vlnové délce 𝜆. Hodnota fázového
rozdílu těchto dvou paprsků určí výsledek interference uvažovaných paprsků. Vztah
(2.1) využijeme k formulaci několika více méně kvalitativních závěrů. [4]
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2.1 Rayleighovo kritérium

K posouzení stupně drsnosti povrchu je možné použít Rayleighova kritéria, které
využívá odhad fázového rozdílu paprsků 1 a 2, viz vztah (2.1).

Pro případ rozptylu v zrcadlovém směru, tedy pro směr pozorování daný úhlem
𝜃2 = 𝜃1, se výraz pro fázový rozdíl mezi paprsky 1 a 2 zjednoduší na tvar

Δ𝜑 = 2𝑘(ℎ1 − ℎ2) cos 𝜃1. (2.2)

Je-li pro paprsky rozptýlené v zrcadlovém směru Δ𝜑 ≪ 𝜋, jsou tyto paprsky téměř
ve fázi a jejich interference je konstruktivní. Je-li Δ𝜑 ∼ 𝜋, pak je jejich interference
destruktivní a v zrcadlovém směru tak dochází k potlačení energie rozptýlené vlny.

Rayleighovo kritérium je formulováno následovně:

Δ𝜑 <
𝜋

2 → povrch je hladký,

Δ𝜑 >
𝜋

2 → povrch je drsný.

Neuvažujeme-li pouze dva paprsky, ale příspěvky ze všech bodů povrchu, nahra-
díme ve vztahu (2.2) rozdíl výšek ℎ1 − ℎ2 parametrem střední kvadratické odchylky
𝜎 všech výškových odchylek studovaného povrchu od jeho střední roviny, tedy pa-
rametrem drsnosti povrchu. Zaveďme nyní tzv. Rayleighův parametr vztahem:

𝑅𝑆 = 𝑘𝜎 cos 𝜃1, (2.3)

přičemž dle úmluvy rozlišujeme mezi hladkým a drsným povrchem při hodnotě Ray-
leighova parametru

𝑅𝑆 <
𝜋

4 → povrch je hladký,

𝑅𝑆 >
𝜋

4 → povrch je drsný.

Rayleighovo kritérium je poměrně hrubým a kvalitativním nástrojem pro po-
souzení stupně drsnosti povrchu. Je z něj však zřejmé, že toto posouzení závisí na
použité vlnové délce 𝜆 dopadající vlny, úhlu jejího dopadu 𝜃1 a drsnosti povrchu 𝜎,
které tak určují, jak drsný se studovaný povrch jeví při interakci se světelnou vlnou.

Například povrch silně rozptylující ve viditelném spektru elektromagnetického
záření se bude jevit jako velmi hladký pro mikrovlnné záření. Vliv úhlu dopadu
lze zase ilustrovat na příkladu zapadajícího slunce nad vodní hladinou nebo silnicí.
V obou případech se povrch jeví hladký a silně odráží v zrcadlovém směru. Když je
však slunce vysoko (například v poledne), vodní hladina a silnice se spíše jeví jako
drsný rozptylující povrch. [4]
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2.2 Koherentní a difuzní složka rozptýleného pole

2.2.1 Hladký povrch

Za hladký povrch se považuje takový, u kterého výškové nerovnosti jsou nulové,
a tedy ℎ1 = ℎ2. Pak rovnici (2.1) lze upravit na tvar

Δ𝜑 = 𝑘(𝑥2 − 𝑥1)(sin 𝜃1 − sin 𝜃2). (2.4)

Pro zrcadlový odraz (𝜃2 = 𝜃1) na nekonečně velkém hladkém povrchu pak platí
Δ𝜑 = 0, to znamená, že sekundární vlny vytvořené povrchem (Huygensův princip)
jsou ve fázi. Nastává tak konstruktivní interference těchto vln a v tomto směru je
možné pozorovat silné pole. Rozptýlené pole v zrcadlovém směru se nazývá kohe-
rentní, neboť vykazuje konstantní, předvídatelnou relaci fáze k fázi dopadající vlny.

Pro hladký povrch konečných rozměrů uvažujeme rozdíl polohy 𝑥1 − 𝑥2

za konečný. Pak rozdíl fáze Δ𝜑 ≈ 0 může platit i pro úhly 𝜃2 mírně odlišné od
𝜃1. Pro konečně velký povrch tedy nastává konstruktivní interference (slabší než
v zrcadlovém směru) i ve směrech blízkých zrcadlovému. Energie rozptýlené vlny je
tak úhlově rozdělena i do směrů mimo zrcadlový odraz, viz obrázek 2.2 [9].

2.2.2 Drsný povrch

Drsným povrchem je zde myšlen takový povrch, u kterého jsou jeho výškové nerov-
nosti od referenční roviny v bodech rozptylu 1 a 2 různé, tedy ℎ1 ̸= ℎ2. V tomto
případě i pro směr zrcadlového odrazu platí vztah (2.2), kde právě zvětšující se rozdíl
výšek (více drsný povrch) zvětšuje rozdíl fáze. Nastává tak destruktivní interference,
která pole v tomto směru zeslabuje.

Pro nezrcadlový směr rozdíl fáze přímo odpovídá vztahu (2.1), ve kterém první
člen (rozdíl výšek) nejvíce přispívá k destruktivní interferenci v závislosti na směru
rozptylu 𝜃2. Pokud však detailně neznáme topografii studovaného povrchu, což je
u náhodně drsného povrchu prakticky nemožné, nelze předpovídat vývoj rozdílu fáze
se změnou úhlu rozptylu. Takto rozptýlené pole se nazývá difuzní nebo nekohe-
rentní.

Rozptýlené pole v zrcadlovém směru se nazývá koherentní, neboť vykazuje kon-
stantní, předvídatelnou relaci fáze k fázi dopadající vlny. Koherentní a nekoherentní
(difuzní) pole vyžadují odlišný přístup k jejich vyhodnocení.
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Obr. 2.2: Kvalitativní znázornění rozptýleného pole v závislosti na drsnosti rozpty-
lujícího povrchu. Podle [4].

Obr. 2.3: Zobrazení superpozice komplexních amplitud jednotlivých příspěvků vlny
v případě a) koherentního pole, b) nekoherentního pole. Podle [9].

K popisu náhodně drsného povrchu používáme středních hodnot (podle souboru)
příslušných parametrů. V naší úloze k nim dospějeme středováním rozptýlených polí
přes velký soubor rozptýlených polí. To vede k tomu, že koherentní a nekoherentní
(difuzní) rozptýlené pole vyžaduje odlišný přístup k jeho vyhodnocení.

Koherentní pole

Všechny hladké povrchy tvořící dostatečně velký soubor generují v zrcadlovém směru
odpovídající soubor polí s komplexními amplitudami se vzájemně stejnou fází, Δ𝜑=0,
viz obrázek 2.3 a). To znamená, že středování polí generovaných souborem hladkých
povrchů vede ke konečné (a velké) střední hodnotě komplexní amplitudy rozptýle-
ného pole v zrcadlovém směru [9].
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Nekoherentní pole

Jednotlivé členy souboru makroskopicky stejných (tj. makroskopicky nerozlišitel-
ných), ale mikroskopicky různých náhodně drsných povrchů přispívají do souboru od-
povídajících komplexních amplitud polí (rozptýlených těmito povrchy) amplitudami
s náhodně různými fázemi. To znamená, že se v celkovém součtu jejich příspěvky
vzájemně částečně ruší a komplexní amplituda je tak blízká nule, viz obrázek 2.3 b).
Pokud tedy chceme popsat nekoherentní pole, je místo střední hodnoty komplexní
amplitudy tohoto pole nutno použít střední intenzitu tohoto pole [9].
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3 ROZPTYL ELEKTROMAGNETICKÉHO
ZÁŘENÍ V RÁMCI BECKMANNOVY-
KIRCHHOFFOVY SKALÁRNÍ TEORIE ROZ-
PTYLU ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN
Z POVRCHŮ PEVNÝCH TĚLES

3.1 Formulace rozptylové úlohy v rámci BK teorie
Tak jako ve skalární teorii difrakce se i v Beckmannově-Kirchhoffově skalární teorii
rozptylu elektromagnetického záření z povrchů pevných těles (BK teorie) považuje
světlo za skalární vlnění. BK teorie však zahrnuje interakci elektromagnetického
záření s látkou (pod studovaným povrchem), kterou zjednodušeně popisuje pomocí
koeficientu odrazu, jehož hodnoty závisejí na polarizaci dopadajícího záření. Pracuje
však se skalární komplexní amplitudou jedné z transverzálních složek elektrického
či magnetického pole světelné vlny a o každé z nich předpokládá, že je s ní možno
zacházet nezávisle a analogicky. Ignoruje tedy skutečnost, že vektory elektrické in-
tenzity a magnetické indukce jsou vázány Maxwellovými rovnicemi [3].

BK teorie je nejužívanější přístup k rozptylové úloze. Má zřejmý fyzikální základ
a vede k analytickému vyjádření komplexní amplitudy vlny rozptýlené ze studova-
ného povrchu. Jejím podstatným rysem je aproximace vlnového pole na povrchu
rozptylujícího objektu. Předpokládá se, že každý bod povrchu je bodem ležícím
v nekonečné rovině tečné k povrchu v tomto bodě. Pak interakce vlnového pole
s rozptylujícím povrchem je aproximována jako interakce tohoto pole se zmíněnou
rovinou. K vyjádření rozptýleného pole v určité vzdálenosti od objektu se užívá
Helmholtzova-Kirchhoffova integrálního teorému (3.7) [9].

Pro nekonečný, hladký povrch tak výsledek této teorie je exaktní a jednoduchý.
Máme-li však povrch konečný (ohraničený) a drsný, Kirchhoffova skalární teorie je
pak pouze aproximací, a to tím horší, čím komplikovanější povrch je studován [4].
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3.1.1 Experimentální uspořádání

Experimentální uspořádání používané v Laboratoři koherenční optiky ÚFI je uve-
deno na obrázku 3.1.

Obr. 3.1: Optická sestava experimentu. L – tenká spojná čočka, O – studovaný
objekt ve vzdálenosti d od ohniskové roviny čočky, D – detektor pohybující se po
detekční hemisféře.

3.1.2 Komplexní amplituda rovinné monochromatické vlny
s gaussovským průběhem amplitudy dopadající na spoj-
nou čočku

𝑈𝑖(𝑥𝑙, 𝑦𝑙) = circ(𝑥𝑙, 𝑦𝑙)𝐴 e
−

𝑥2
𝑙

+𝑦2
𝑙

𝑤2
𝑙 e𝑖�⃗�·�⃗�𝑙 , (3.1)

kde

circ(𝑥𝑙, 𝑦𝑙) = circ(
√︁

𝑥2
𝑙 + 𝑦2

𝑙 ),
𝐴 - amplituda vlny na optické ose (osa 𝑧),
𝑤𝑙 - pas gaussovského světelného svazku v rovině čočky L,

�⃗� - vlnový vektor dopadající vlny,

�⃗�𝑙 - polohový vektor bodu v rovině čočky.

(3.2)

Jelikož není světelný svazek v celé sestavě ořezán, lze v dalších úvahách funkci
circ vynechat [10].
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Předpokládáme dokonalou spojnou čočku, která rovinnou vlnu na ni dopadající
transformuje ve sbíhavou kulovou vlnu se středem v ohnisku čočky. Vzhledem ke
geometrickému uspořádání našeho experimentu tuto kulovou funkci v našich dal-
ších úvahách nahradíme v ozářené oblasti povrchu rovinnou vlnou s gaussovským
průběhem amplitudy a vlnovým vektorem �⃗�1.

Tedy
e𝑖𝑘𝑑

𝑑
→ e𝑖�⃗�1·�⃗�

𝑑
. (3.3)

3.1.3 Komplexní amplituda vlny dopadající v bodě střední
roviny studovaného povrchu

𝑈𝑖(�⃗�) = 𝐴𝑓

𝑑2 e− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑠 e𝑖�⃗�1·𝜌, (3.4)

kde �⃗� značí polohový vektor průmětu bodu povrchu �⃗�0 do střední roviny povrchu
(viz obrázek 3.3).

Obr. 3.2: Odvození výrazu pro reálnou amplitudu kulové vlny v rovině předmětu
(používáme přiblížení geometrické optiky).

Na obrázku 3.2 je amplituda A kulové vlny ve vzdálenosti f od jejího středu a 𝐴′

je amplituda této vlny ve vzdálenosti d.
Platí:

𝐴

𝐴′ = 𝑑

𝑓
⇒ 𝐴′ = 𝐴

𝑓

𝑑
(3.5)

a dále pro velikost pasu gaussovského světelného svazku ve střední rovině povrchu S
platí:

𝑤𝑠 = 𝑤𝑙
𝑑

𝑓
. (3.6)
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3.2 Komplexní amplituda vlny v bodě pozorování

K jejímu určení použijeme BK teorii a budeme předpokládat, že bod pozorování
leží ve Fraunhofferově zóně difrakce (to je zdůvodněno transformačními vlastnostmi
spojné čočky, viz odstavec 1.1. Budeme rovněž uvažovat obecný případ šikmého do-
padu světelné vlny na povrch.

Obr. 3.3: Vlnový vektor dopadající �⃗�1 a rozptýlené �⃗�2 vlny od tečné roviny k ploše S.
Úhel 𝜈1 = 𝜈2 je lokální úhel dopadu a odrazu pro zrcadlový odraz na tečné rovině.
Vektor �⃗�0 je polohový vektor bodu povrchu a �⃗� je jeho průmět do střední roviny
povrchu. 𝜉(𝑥, 𝑦) je funkcí povrchu.

Východiskem BK teorie rozptylu elektromagnetického záření je Helmholtzův-
Kirchhoffův integrální teorém (odvození viz [6]) ve tvaru:

𝑈(�⃗�) = 1
4𝜋

‹

𝑆

{︂
𝜕𝑈(�⃗�0)

𝜕𝑛0
𝐺(�⃗�, �⃗�0) − 𝑈(�⃗�0)

𝜕𝐺(�⃗�, �⃗�0)
𝜕𝑛0

}︂
d𝑆, (3.7)

kde 𝑈(�⃗�) je komplexní amplituda světelného rozruchu v bodě �⃗� pozorování uvnitř
uzavřené plochy S, 𝑈(�⃗�0) je komplexní amplituda pole na povrchu S a 𝐺(�⃗�, �⃗�0) je
Greenova funkce volného prostoru, symbol 𝜕

𝜕𝑛0
značí derivaci podle vnější normály

k povrchu S. Funkce U i G splňují Helmholtzovu rovnici

(︁
∇2 + 𝑘2

)︁ ⎧⎨⎩𝑈

𝐺

⎫⎬⎭ = 0. (3.8)
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V rámci BK teorie je rozptylující povrch v okolí každého bodu �⃗�0 nahrazován ne-
konečně velkou rovinou tečnou k povrchu v tomto bodě. Je zřejmé, že toto nahrazení
lépe splňují tzv. lokálně hladké povrchy, viz obrázek 3.4.

Obr. 3.4: Povrch je považován za lokálně hladký, je-li možné v malé oblasti kolem
libovolného bodu (průměr několika vlnových délek 𝜆 rozptylovaného světla) nahradit
nekonečně velkou tečnou rovinou. Případ a) lokálně hladký povrch, b) není lokálně
hladký povrch.

3.2.1 Určení výrazu pro celkové světelné pole na povrchu

Celkové pole v bodě �⃗�0 povrchu se vyjadřuje následujícím způsobem:

𝑈(�⃗�0) = 𝑈𝑖(�⃗�0) + 𝑈𝑟(�⃗�0), (3.9)

kde 𝑈𝑖(�⃗�0) je vlna dopadající do bodu �⃗�0 povrchu, 𝑈𝑟(�⃗�0) je vlna odražená od povrchu
v tomtéž bodě �⃗�0.

Tuto odraženou vlnu 𝑈𝑟(�⃗�0) je možné vyjádřit pomocí koeficientu odrazivosti
𝑅0

1, který přísluší zmíněné tečné rovině. Tuto odraženou vlnu můžeme vyjádřit

𝑈𝑟(�⃗�0) = 𝑅0
𝐴𝑓

𝑑2 e− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑠 e𝑖�⃗�2·𝑟0 . (3.10)

Obecně je 𝑅0 funkcí vektoru �⃗�0, protože v různých �⃗�0 dopadá vlna 𝑈𝑖(�⃗�0) pod růz-
nými úhly. Nicméně pro získání analytického tvaru vyjadřujícího komplexní ampli-
tudu světelného rozruchu v bodě �⃗� pozorování je nezbytné předpokládat, že 𝑅0 je
konstantní2 (tj. nezávislé na �⃗�0).

Tento předpoklad je dostatečně splněn pro
• vodivé materiály [11]; pro dokonale vodivé materiály je 𝑅0 = ±1,
1V BK teorii se určuje jako Fresnelův koeficient pro odraz [3, 11].
2Předpoklad dokonalé vodivosti materiálu pod drsným povrchem je mnohem méně významný,

než se může zdát. Drsnost povrchu ovlivňuje rozptýlené pole mnohem více, než elektrické vlastnosti
materiálu, jehož povrch studujeme [3].
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• případ povrchů s malými gradienty nerovností.
Potom lze rovnici (3.9) psát ve tvaru

𝑈(�⃗�0) = 𝐴𝑓

𝑑2 e− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑠

(︁
e𝑖�⃗�1·𝑟0 + 𝑅0 e𝑖�⃗�2·𝑟0

)︁
(3.11)

Z okrajových podmínek Maxwellových rovnic vyplývá, že na rozhraní povrchu 𝑆

musí mít obě vlny stejnou fázi

e𝑖�⃗�1·𝑟0
⃒⃒⃒
𝑆

= e𝑖�⃗�2·𝑟0
⃒⃒⃒
𝑆
. (3.12)

Dále platí viz obrázek 3.3, že skalární součin dopadající vlny a normály k tečné
rovině je

𝑘1 · 𝑛0 = −𝑘2 · 𝑛0. (3.13)

Takto je možné vyjádřit komplexní amplitudu 𝑈(�⃗�0) výrazem

𝑈(�⃗�0) = (1 + 𝑅0)
𝐴𝑓

𝑑2 e− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑠 e𝑖�⃗�1·𝑟0 (3.14)

a její derivaci ve směru normály k povrchu S

𝜕𝑈(�⃗�0)
𝜕𝑛0

=
(︁
grad 𝑈(�⃗�0)

)︁
· �⃗�0. (3.15)

Jednotlivé složky gradientu dopadající vlny 𝑈𝑖(�⃗�0) jsou:

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝒜
(︂

− 2𝑥

𝑤2
𝑆

+ 𝑖𝑘1𝑥

)︂
e

− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�1·𝑟0 ,

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝒜
(︂

− 2𝑦

𝑤2
𝑆

+ 𝑖𝑘1𝑦

)︂
e

− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�1·𝑟0 ,

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝒜 𝑖𝑘1𝑧 e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�1·𝑟0 ,

(3.16)

a složky gradientu vlny odražené 𝑈𝑟(�⃗�0):

𝜕𝑈𝑟

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝑅0𝒜
(︂

− 2𝑥

𝑤2
𝑆

+ 𝑖𝑘2𝑥

)︂
e

− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�2·𝑟0 ,

𝜕𝑈𝑟

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝑅0𝒜
(︂

− 2𝑦

𝑤2
𝑆

+ 𝑖𝑘2𝑦

)︂
e

− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�2·𝑟0 ,

𝜕𝑈𝑟

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑟0

= 𝑅0𝒜 𝑖𝑘2𝑧 e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�2·𝑟0 .

(3.17)

Součtem příslušných parciálních derivací vlny dopadající a odražené získáme při
respektování vztahů (3.12) a (3.13) výraz:

𝜕𝑈(𝑟0)
𝜕𝑛0

= 𝒜 e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖�⃗�1·𝑟0

[︂
(1 − 𝑅0)𝑖𝑘1 · �⃗�0 − 2

𝑤2
𝑆

(1 + 𝑅0)�⃗� · �⃗�0

]︂
, (3.18)
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kde v rovnicích (3.16 – 3.18) je amplituda 𝒜 rovna

𝒜 = 𝐴𝑓

𝑑2 . (3.19)

Je vhodné připomenout, že ve výrazu (3.18) �⃗� = (𝑥, 𝑦, 0) je polohový vektor prů-
mětu bodu �⃗�0 povrchu do střední roviny tohoto povrchu.

3.2.2 Úprava vztahů pro Greenovu funkci volného prostoru

Nyní volme tvar Greenovy funkce následovně [6]:

𝐺(�⃗�, �⃗�0) = e𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�0|

|�⃗� − �⃗�0|
. (3.20)

Jelikož podle našeho předpokladu bod pozorování �⃗� leží ve Fraunhofferově oblasti
difrakce, je |�⃗�| ≫ |�⃗�0|. Potom platí:

𝑘|�⃗� − �⃗�0| = 𝑘(𝑟2 − 2�⃗� · �⃗�0 + 𝑟2
0) 1

2

= 𝑘𝑟
[︂
1 − 2�⃗� · �⃗�0

𝑟2 +
(︂

𝑟0

𝑟

)︂2]︂ 1
2

=̇ 𝑘𝑟
[︂
1 − �⃗� · �⃗�0

𝑟2

]︂
= 𝑘𝑟 − 𝑘

�⃗�

𝑟
· �⃗�0 = 𝑘𝑟 − �⃗�2 · �⃗�0,

(3.21)

kde vektor 𝑘
�⃗�

𝑟
= �⃗�2 je vlnový vektor vlny rozptýlené v obecném směru.

Dle předchozích úvah lze Greenovu funkci a následně její derivaci ve směru lokální
normály povrchu napsat ve tvaru:

𝐺(�⃗�, �⃗�0) = e𝑖𝑘𝑟

𝑟
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 , (3.22)

𝜕𝐺(�⃗�, �⃗�0)
𝜕𝑛0

= 𝜕

𝜕𝑛0

(︂e𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�0|

|�⃗� − �⃗�0|

)︂
= e𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�0|

|�⃗� − �⃗�0|

[︂
𝑖𝑘 − 1

|�⃗� − �⃗�0|

]︂
· 𝜕|�⃗� − �⃗�0|

𝜕𝑛0

= e𝑖𝑘𝑟

𝑟
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 𝑘

[︂
𝑖 − 1

𝑘|�⃗� − �⃗�0|

]︂
·

𝜕|�⃗� − �⃗�

𝑟
�⃗�0|

𝜕𝑛0

= e𝑖𝑘𝑟

𝑟
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 (𝑖𝑘) · grad

⃒⃒⃒
�⃗�0

(︂
�⃗� − �⃗�

𝑟
�⃗�0

)︂
· �⃗�0

= e𝑖𝑘𝑟

𝑟
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 (𝑖𝑘) ·

(︂
− �⃗�

𝑟

)︂
· �⃗�0

= e𝑖𝑘𝑟

𝑟
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 ·

(︁
− 𝑖𝑘2 · �⃗�0

)︁
.

(3.23)
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V našem experimentu je velikost vektoru polohy pozorovaného bodu rovna po-
loměru detekční hemisféry |�⃗�| = 𝑑. Při dosazení této hodnoty tak výrazy (3.22)
a (3.23) budeme psát následovně:

𝐺(�⃗�, �⃗�0) = e𝑖𝑘𝑑

𝑑
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 , (3.24)

𝜕𝐺(�⃗�, �⃗�0)
𝜕𝑛0

= e𝑖𝑘𝑑

𝑑
· e−𝑖�⃗�2·�⃗�0 ·

(︁
− 𝑖𝑘2 · �⃗�0

)︁
. (3.25)

3.2.3 Výpočet Helmholtzova-Kirchhoffova integrálu

Po určení potřebných výrazů pro všechny členy integrandu na pravé straně vztahu
(3.7) je vhodné poznamenat, že v případě našeho experimentu je orientace lokální
normály k povrchu opačná k odpovídající vnější normále �⃗�0 plochy S. Proto je nutné
psát vztah (3.7) ve tvaru:

𝑈(�⃗�) = 1
4𝜋

‹

𝑆

{︂
𝑈(�⃗�0)

𝜕𝐺(�⃗�, �⃗�0)
𝜕𝑛0

− 𝜕𝑈(�⃗�0)
𝜕𝑛0

𝐺(�⃗�, �⃗�0)
}︂

d𝑆. (3.26)

Dále je nutné podotknout, že studovaný povrch 𝑆0 je zpravidla neuzavřený. Mů-
žeme jej však považovat za část uzavřené plochy S. Přisouzením nenulové hodnoty
koeficientu odrazu 𝑅0 pouze povrchu 𝑆0 a nulové hodnoty koeficientu odrazu 𝑅0

zbytku plochy S můžeme rovnici (3.26) psát ve tvaru:

𝑈(�⃗�) = 1
4𝜋

¨

𝑆0

{︂
𝑈(�⃗�0)

𝜕𝐺(�⃗�, �⃗�0)
𝜕𝑛0

− 𝜕𝑈(�⃗�0)
𝜕𝑛0

𝐺(�⃗�, �⃗�0)
}︂

d𝑆0. (3.27)

Dosazením vztahů (3.14, 3.18, 3.24 a 3.25) do tvaru (3.27) Helmholtzova-Kirchhoffova
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integrálu dostáváme vztah:

𝑈(�⃗�) = 𝒜
4𝜋

¨

𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆

{︂
(1 + 𝑅0) e𝑖�⃗�1·�⃗�0 · (−𝑖𝑘2 · �⃗�0)

e𝑖𝑘𝑑

𝑑
e−𝑖�⃗�2·�⃗�0

−
[︁
(1 − 𝑅0)𝑖𝑘1 − 2

𝑤2
𝑆

(1 + 𝑅0)�⃗�
]︁

· �⃗�0 e𝑖�⃗�1·�⃗�0
e𝑖𝑘𝑑

𝑑
e−𝑖�⃗�2·�⃗�0

}︂
d𝑆0

= 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

¨

𝑆0

𝑒
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖(�⃗�1−�⃗�2)·�⃗�0 ·

·
[︁
(1 + 𝑅0)(−𝑖𝑘2 · �⃗�0) − (1 − 𝑅0)(𝑖𝑘1 · �⃗�0) + 2

𝑤2
𝑆

(1 + 𝑅0)�⃗� · �⃗�0
]︁

d𝑆0

= 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

¨

𝑆0

𝑒
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖(�⃗�1−�⃗�2)·�⃗�0 ·

·
[︁

− 𝑖(�⃗�1 + �⃗�2) + 𝑖𝑅0(�⃗�1 − �⃗�2) + 2
𝑤2

𝑆

(1 + 𝑅0)�⃗�
]︁

· �⃗�0 d𝑆0

= 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

¨

𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 �⃗�·�⃗�0 ·

[︁
− 𝑖𝑝 + 𝑖𝑅0�⃗� + 2

𝑤2
𝑆

(1 + 𝑅0)�⃗�
]︁

· �⃗�0 d𝑆0

(3.28)

V předchozích úpravách se vyskytují výrazy součtu a rozdílu vektorů �⃗�1 a �⃗�2, které
jsou označeny jako vektory 𝑝 a �⃗� následovně, viz obrázek 3.5:

𝑝 = �⃗�1 + �⃗�2 = 𝑘[ sin 𝜃1 + sin 𝜃2 cos 𝜃3; sin 𝜃2 sin 𝜃3; cos 𝜃2 − cos 𝜃1],
�⃗� = �⃗�1 − �⃗�2 = 𝑘[ sin 𝜃1 − sin 𝜃2 cos 𝜃3; − sin 𝜃2 sin 𝜃3; −(cos 𝜃2 + cos 𝜃1)].

(3.29)

Nyní můžeme 𝑈(�⃗�) zapsat ve tvaru:

𝑈(�⃗�) = 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

¨

𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 �⃗�·�⃗�0𝑖

[︁
𝑅0�⃗� − 𝑝

]︁
· 𝑛0 d𝑆0

+ 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

2
𝑤2

𝑆

(︁
1 + 𝑅0

)︁¨
𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 �⃗�·�⃗�0 �⃗� · 𝑛0 d𝑆0

= 𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑

(︁
ℐ1 + ℐ2

)︁
,

(3.30)

kde jsme označili:

ℐ1 =
¨

𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 �⃗�·�⃗�0𝑖

[︁
𝑅0�⃗� − 𝑝

]︁
· 𝑛0 d𝑆0,

ℐ2 = 2
𝑤2

𝑆

(︁
1 + 𝑅0

)︁¨
𝑆0

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 �⃗�·�⃗�0 �⃗� · 𝑛0 d𝑆0,

(3.31)
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Obr. 3.5: Popis dopadajícího a rozptýleného paprsku od střední roviny povrchu 𝑆0.

Ve vztahu (3.31) je nutné integrovat přes plochu drsného povrchu 𝑆0. Nyní pře-
jděme k integraci podle souřadnic x, y ve střední rovině povrchu. Platí:

𝑛0 =
(︁

− 𝜉′
𝑥𝑥0 − 𝜉′

𝑦𝑦0 + 𝑧0
)︁ 1√︁

𝜉′2
𝑥 + 𝜉′2

𝑦 + 1
,

𝑟0 = 𝑥𝑥0 + 𝑦𝑦0 + 𝜉(𝑥, 𝑦)𝑧0,

d𝑆0 =
√︁

𝜉′2
𝑥 + 𝜉′2

𝑦 + 1 d𝑆𝑃 ,

d𝑆𝑃 = d𝑥 d𝑦,

(3.32)

kde 𝜉′
𝑥 = 𝜕𝜉(𝑥,𝑦)

𝜕(𝑥) a 𝜉′
𝑦 = 𝜕𝜉(𝑥,𝑦)

𝜕(𝑦) jsou parciální derivace funkce povrchu podle 𝑥 a 𝑦, 𝑥0,
𝑦0, 𝑧0 jsou jednotkové vektory v osách 𝑥, 𝑦 a 𝑧. 𝑧 = 𝜉(𝑥, 𝑦) je tzv. funkce povrchu.

Dosazením vztahu (3.32) do integrálu ℐ1 (3.31) dostáváme:

ℐ1 = 𝑖

¨

𝑆𝑃

{︂
𝑅0

[︁
𝑣𝑥(−𝜉′

𝑥) + 𝑣𝑦(−𝜉′
𝑦) + 𝑣𝑧

]︁
−

[︁
𝑝𝑥(−𝜉′

𝑥) + 𝑝𝑦(−𝜉′
𝑦) + 𝑝𝑧

]︁}︂

· e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] 1√︁

𝜉′2
𝑥 + 𝜉′2

𝑦 + 1

√︁
𝜉′2

𝑥 + 𝜉′2
𝑦 + 1 d𝑥 d𝑦,

(3.33)

V důsledku gaussovského průběhu amplitudy laserového svazku osvětlujícího povrch
je možné integrál (3.33) počítat v mezích ±∞ (povrch reálného vzorku je podstatně
větší, než jeho osvětlená oblast). Tedy tento vztah lze upravit následovně:

ℐ1 = 𝑖

+∞¨
−∞

{︂[︁
(𝑝𝑥 − 𝑅0𝑣𝑥)𝜉′

𝑥 + (𝑝𝑥 − 𝑅0𝑣𝑥)𝜉′
𝑥 + (𝑅0𝑣𝑧 − 𝑝𝑧)

]︁}︂

· e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦,

(3.34)
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V tomto tvaru označíme výrazy:

𝑎 = 𝑝𝑥 − 𝑅0𝑣𝑥 = 𝑘
[︁

sin 𝜃1 + sin 𝜃2 cos 𝜃3 − 𝑅0( sin 𝜃1 − sin 𝜃2 cos 𝜃3)
]︁

= 𝑘
[︁
(1 − 𝑅0) sin 𝜃1 + (1 + 𝑅0) sin 𝜃2 cos 𝜃3

]︁
,

𝑏 = 𝑝𝑦 − 𝑅0𝑣𝑦 = 𝑘
[︁

sin 𝜃2 sin 𝜃3 − 𝑅0(− sin 𝜃2 sin 𝜃3)
]︁

= 𝑘
[︁
(1 + 𝑅0) sin 𝜃2 sin 𝜃3

]︁
,

𝑐 = 𝑅0𝑣𝑧 − 𝑝𝑧 = 𝑘
[︁

𝑅0
(︁

− (cos 𝜃2 + cos 𝜃1)
)︁

− (cos 𝜃2 − cos 𝜃1)
]︁

= 𝑘
[︁
(1 − 𝑅0) cos 𝜃1 − (1 + 𝑅0) cos 𝜃2

]︁
.

(3.35)

Nyní opět využijeme předpoklad 𝑅0 ̸= 𝑅0(𝑥, 𝑦). Potom také výrazy a, b, c v inte-
grandu ℐ1 nezávisí na poloze x, y, tj. při integraci je můžeme považovat za konstanty.

Integrál ℐ1 rozepíšeme do tvaru:

ℐ1 = 𝑖
[︁
ℐ11 + ℐ12 + ℐ13

]︁
, (3.36)

kde

ℐ11 = 𝑎

+∞ˆ
−∞

e
− 𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 𝑣𝑦𝑦

+∞ˆ
−∞

e
− 𝑥2

𝑤2
𝑆 𝜉′

𝑥 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦,

ℐ12 = 𝑏

+∞ˆ
−∞

e
− 𝑥2

𝑤2
𝑆 e𝑖 𝑣𝑥𝑥

+∞ˆ
−∞

e
− 𝑦2

𝑤2
𝑆 𝜉′

𝑦 e𝑖 [𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑦 d𝑥,

ℐ13 = 𝑐

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦.

(3.37)

V integrálu ℐ11 proveďme nejdříve metodou per partes integraci vnitřního inte-
grálu podle proměnné x. Pro tento vnitřní integrál tak dostáváme rovnici:

ℐ11𝑥 =
[︂ 1

𝑖 𝑣𝑧

e
− 𝑥2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)]

]︂+∞

−∞
−

+∞ˆ
−∞

1
𝑖 𝑣𝑧

e𝑖 [𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)+𝑣𝑥𝑥] e
− 𝑥2

𝑤2
𝑆

(︁
− 2𝑥

𝑤2
𝑆

+ 𝑖 𝑣𝑥

)︁
d𝑥 d𝑦.

(3.38)

První člen pravé strany rovnice (3.38) je roven nule, jelikož e
− 𝑥2

𝑤2
𝑆

⃒⃒⃒
𝑥=±∞

= 0.
V druhém členu pravé strany rovnice (3.38) lze výraz

(︁
− 2𝑥

𝑤2
𝑆

+ 𝑖 𝑣𝑥

)︁
zjednodušit

zanedbáním 2𝑥
𝑤2

𝑆
vůči 𝑣𝑥 s ohledem na následující hodnoty (3.39) parametrů našeho

experimentu:
𝑤2

𝑆 ≈ 10−6 m,

𝑥 ≈ 10−3 m,

𝑣𝑥 = 2𝜋

𝜆
≈ 107 m,

2𝑥

𝑤2
𝑆

⧸︁
𝑣𝑥 ≈ 10−4 m.

(3.39)
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Zmíněné zanedbání bylo ověřeno numerickým rozborem.
Analogickým způsobem byl vypočítán i integrál ℐ12𝑦. Tedy:

ℐ11 = −𝑎
𝑣𝑥

𝑣𝑧

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦, (3.40)

ℐ12 = −𝑏
𝑣𝑦

𝑣𝑧

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦. (3.41)

Dosazením upravených výrazů (3.40, 3.41) a výrazu pro ℐ12 získáváme:

ℐ1 = 𝑖
[︁

− 𝑎
𝑣𝑥

𝑣𝑧

− 𝑏
𝑣𝑦

𝑣𝑧

+ 𝑐
]︁ +∞¨

−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦, (3.42)

kde výraz v závorce před integrálem je nazýván faktor sklonu [3] a lze jej vyjádřit
v závislosti na úhlu dopadu 𝜃1 a rozptylových úhlech 𝜃2 a 𝜃3:

𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3) =
[︁

− 𝑎
𝑣𝑥

𝑣𝑧

− 𝑏
𝑣𝑦

𝑣𝑧

+ 𝑐
]︁

=
2𝑅0

[︁
1 + cos 𝜃1 cos 𝜃2 − sin 𝜃1 sin 𝜃2 cos 𝜃3

]︁
−

(︁
cos 𝜃1 + cos 𝜃2

)︁ .

(3.43)

Při řešení integrálu ℐ2 (3.31) použijeme aproximaci malých sklonů (tj. sklonů
nerovností povrchu). V této aproximaci se předpokládá, že normály všech tečných
rovin (aproximujících povrch v jeho příslušných malých oblastech) jsou přibližně
kolmé ke střední rovině povrchu. Tedy skalární součin těchto lokálních normál a po-
lohového vektoru průmětu bodu povrchu do střední roviny je přibližně roven nule:

�⃗� · 𝑛0 ≈ 0. (3.44)
Pak integrál ℐ2 je také přibližně roven nule a můžeme jej zanedbat.

ℐ2 ≈ 0. (3.45)

Komplexní amplituda vlny rozptýlené z povrchu 𝑆0 v bodě pozorování �⃗� na
detekční ploše je tak rovna výrazu:

𝑈(�⃗�) = 𝑖
𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑
𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3)

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e𝑖 [𝑣𝑥𝑥+𝑣𝑦𝑦+𝑣𝑧𝜉(𝑥,𝑦)] d𝑥 d𝑦. (3.46)

Zaznamenávanou veličinou je však intenzita, která je v bodě �⃗� dána kvadrátem
modulu komplexní amplitudy 𝑈(�⃗�)

𝐼(�⃗�) = |𝑈(�⃗�)|2. (3.47)
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3.3 Souvislost s transformačními vlastnostmi
spojné čočky

Výraz (3.46) pro komplexní amplitudu vlny rozptýlené z povrchu 𝑆0 v bodě pozoro-
vaní �⃗� odvozený v rámci BK teorie je možné upravit v určité oblasti detekční plochy
do tvaru popisujícího Fourierovu transformaci spojnou čočkou uvedeného v kapitole
1.1 vztahem (1.1). Tato úprava spočívá v transformaci souřadnic ze sférické detekční
plochy do ohniskové roviny spojné čočky [10].

Rozepíšeme-li jednotlivé složky vektoru �⃗� (3.29) ve výrazu (3.46), dostáváme
rovnici

𝑈(�⃗�) = 𝑖
𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑
𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3)·

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e−𝑖𝑘 (cos 𝜃1+cos 𝜃2)𝜉(𝑥,𝑦) e−𝑖𝑘 [(sin 𝜃2 cos 𝜃3−sin 𝜃1)𝑥+(sin 𝜃2 sin 𝜃3)𝑦] d𝑥 d𝑦.

(3.48)
Průmět 𝑟′ polohového vektoru �⃗� bodu pozorování do ohniskové roviny spojné čočky
L lze vyjádřit v závislosti na rozptylových úhlech 𝜃2 a 𝜃3 a vzdálenosti d jako:

𝑟′ =
√︁

𝑥2
𝑓 + 𝑥2

𝑓 = 𝑑 tan 𝜃2. (3.49)

Uvažujeme-li pouze malou oblast okolo optické osy celé sestavy, tedy velmi malé
rozptylové úhly 𝜃2, je možné aproximovat funkci tangens funkcí sinus. Pak vyjádření
souřadnic 𝑥𝑓 a 𝑦𝑓 tohoto bodu v ohniskové rovině spojné čočky je následovné:

𝑥𝑓 = sin 𝜃2 cos 𝜃3𝑑 − sin 𝜃1𝑑,

𝑦𝑓 = sin 𝜃2 sin 𝜃3𝑑.
(3.50)

Dosazením této transformace do vztahu (3.48) a vyjádřením 𝑘 = 2𝜋
𝜆

získáváme
výraz:

𝑈(𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 ) = 𝑖
𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑
𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3)·

+∞¨
−∞

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e−𝑖𝑘 (cos 𝜃1+cos 𝜃2)𝜉(𝑥,𝑦) e−𝑖 2𝜋

𝜆𝑑
[𝑥𝑓 𝑥+𝑦𝑓 𝑦] d𝑥 d𝑦,

(3.51)

který je Fourierovou transformací Gaussova rozdělení amplitudy v průřezu světel-

ného svazku v rovině předmětu e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 (ve vztahu (1.1) odpovídá otvorové funkci)

a výrazu závislém na funkci povrchu e−𝑖𝑘 (cos 𝜃1+cos 𝜃2)𝜉(𝑥,𝑦) (který odpovídá ve vztahu
(1.1) funkci propustnosti předmětu) v prostorových souřadnicích 2𝜋

𝜆
𝑥𝑓 a 2𝜋

𝜆
𝑦𝑓 .
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Výraz (3.48) pro komplexní amplitudu rozptýlené vlny v bodě �⃗� a z ní určený vý-
raz (3.47) pro intenzitu této vlny budeme používat pro numerickou simulaci rozptylu
světla na uměle vytvořených površích v rámci BK teorie.

3.4 Předpoklady učiněné při odvození výsledné
komplexní amplitudy rozptýlené vlny

Výpočty uvedené v této kapitole byly provedeny a upraveny za jistých předpokladů
a aproximací. Je vhodné je zde shrnout:

• Dopadající vlna je rovinná monochromatická vlna.
• Povrch je dokonale vodivý.
• Koeficient odrazivosti 𝑅0 je konstantní (není funkcí polohy).
• Je použita aproximace dalekého pole.
• V místě povrchu aproximujeme kulovou vlnoplochu dopadající vlny vlnou ro-

vinnou.
• Studovaný povrch je lokálně hladký – okolí studovaného bodu povrchu lze

aproximovat tečnou rovinou k povrchu v tomto bodě.
• Je použita aproximace malých sklonů (parciální derivace funkce povrchu 𝜉(𝑥, 𝑦)

jsou malé).
• Zanedbáváme výraz 2𝑥

𝑤2
𝑆

vůči 𝑣𝑥 při úpravě integrálu ℐ1.
• Zanedbáváme vícenásobný rozptyl a stínění.

BK teorie nezahrnuje efekt stínění při rozptylu světla z drsného povrchu při
dopadových úhlech 𝜃1 ̸= 0. Také nezahrnuje vícenásobný rozptyl, který lze zahrnout
do úvah při použití např. přístupu geometrické optiky při řešení rozptylové úlohy.

Tyto skutečnosti musí být brány v úvahu při srovnávání výsledků numerické
simulace a experimentálních výsledků.
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4 GENEROVÁNÍ POVRCHŮ

Tato kapitola je věnována počítačovému generování povrchů a jejich úpravě pomocí
volně šiřitelného software Gwyddion verze 2.50, který je vyvíjen pro analýzu dat
získaných metodami SPM (Skenovací sondová mikroskopie) [7, 12]. Tento software,
mimo nástrojů pro zpracování výstupních dat těchto zařízení, obsahuje prostředí
pro syntetické generování různých povrchů dle zadaných parametrů. Tyto digitální
snímky povrchů lze uložit do grafického souboru různých formátů. V tomto prostředí
jsme vytvořili umělé povrchy pro numerickou simulaci rozptylu elektromagnetického
záření v rámci BK teorie popsané v kapitole 3.

4.1 Formát generovaných povrchů

Z důvodu automatizace a jednoduché manipulace s digitálními snímky povrchů při
jejich vkládání do algoritmu numerického modelu byly všechny povrchy a struktury
vygenerované pomocí programu Gwyddion připraveny stejným způsobem. Velikost
těchto snímků byla stanovena na 1000×1000 pixelů a v případě struktur povrchu
skládajících se z geometrických objektů popsaných v části 4.2 byl parametr jed-
notkové výšky těchto objektů ℎ0 = 1. Jediný odlišný případ generování je uveden
v odstavci 4.4, který popisuje přípravu umělých povrchů na základě měření topo-
grafie vzorků leptaných křemíkových desek metodou AFM.

V programu Gwyddion je sice možné při generování povrchu definovat jeho fy-
zikální rozměry (laterální rozměry a hloubku), avšak exportováním do vybraného
grafického formátu .tiff1 (i do jiných formátů rastrové grafiky) se informace o roz-
měrech povrchu vytratí.

Známe-li však velikost generovaných objektů v pixelech, z nichž je vytvořen tex-
turovaný povrch, lze jim přiřadit délkové rozměry. Obdobně to platí i pro rozměr
hloubky (výšky) povrchu. Známe-li bitovou hloubku grafického formátu (v tomto
případě .tiff má 216 = 65536 hodnot) a poměr výšky generovaných objektů ℎ0 vůči
celkové výšce povrchu ℎ0,𝐶 , můžeme pak přiřadit těmto objektům fyzikální rozměr
výšky.

Je však důležité upozornit na celkovou výšku vygenerovaného náhodného po-
vrchu ℎ0,𝐶 . Například při generování povrchů složených z geometrických objektů je
zadáván bezrozměrný parametr výšky objektů ℎ0 = 1. Přesto však má vygenerovaný
povrch celkovou výšku větší, viz obrázek 4.2. To je způsobeno náhodnou počáteční

1Rastrový grafický formát bez komprese dat s rozsahem bitové hloubky 1 až 24 bitů na pixel
[13].
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výškou jednotlivých objektů nad nulovou (referenční) rovinou. To přímo ovlivňuje
vzájemné překrývání těchto objektů, i to jak velké se jeví.

Typy generovaných povrchů

Generované digitální povrchy, vytvořené v rámci této práce, budeme dělit do tří
skupin dle jejich účelu. Tedy na povrchy pro ověření modelu numerické simulace,
pro demonstraci rozptylu z drsných a hladkých povrchů a pro porovnání s výsledky
dosaženými v Laboratoři koherenční optiky ÚFI.

4.2 Povrchy pro ověření numerického modelu

Numerický model simulace rozptylu podle BK teorie popsaný v kapitole 5 bylo nutné
nejdříve ověřit. K tomu byly vytvořeny syntetické povrchy poskládané z definova-
ných geometrických objektů s různými stupni symetrie. Při rozptylu elektromagne-
tického záření na takovýchto površích je pak možné pozorovat v rozptylovém obrazci
preferované směry s vysokou intenzitou. Ty odpovídají právě symetrii a orientaci ge-
ometrických objektů, přičemž závislost úhlu pozorování těchto preferovaných směrů
rozptylu je možné ověřit pomocí geometrie dopadu a odrazu světla od faset výše
zmíněných geometrických objektů.

Z nabídky prostředí generátoru povrchů programu Gwyddion tak bylo vybráno
pět geometrických objektů:

• pravidelný jehlan (tříboký, čtyřboký a šestiboký),
• kužel,
• klín.

Pro každý z těchto tvarů (viz přehled na obrázku 4.1) byl vygenerován povrch sesta-
vený z mnoha náhodně rozložených souhlasně orientovaných objektů daného typu
(tedy variance úhlu natočení rovna nule), které se náhodně překrývaly. Ukázku to-
pografie takto vytvořeného umělého povrchu lze pozorovat na obrázku 4.2.

Při generování výše zmíněných povrchů byl v generátoru nastaven parametr délky
jednotlivých objektů 𝑙 = 40 px. Tento parametr l udává velikost jednotlivých ob-
jektů různě a bylo možné jej nalézt pomocí řezů těchto geometrických objektů, které
jsou znázorněny na obrázku 4.1. U většiny těchto objektů je parametr délky l z jed-
notlivých řezů zřejmý, pouze v případě trojbokého jehlanu parametr l je v obrázku
znázorněn u podstavy tohoto objektu.

Pro další část ověření numerického modelu byly generovány povrchy s menší
hodnotou parametru l (menší útvary), ale stále s parametrem výšky ℎ0 = 1. Pro toto
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Obr. 4.1: Přehled geometrických objektů, z kterých byly poskládány povrchy pro
ověření numerického modelu – a) pravidelný tříboký jehlan, b) pravidelný čtyřboký
jehlan, c) pravidelný šestiboký jehlan, d) kužel, e) klín. Je uveden rovněž jejich profil
v naznačeném řezu a vyznačen parametr délky l a výšky ℎ0.

další ověření byly vytvořeny pouze povrchy skládající se z pravidelného čtyřbokého
jehlanu. Hodnoty parametru délky pro generování těchto povrchů byly 𝑙 = 20 px,
𝑙 = 10 px a 𝑙 = 5 px. Při zachování poměru délky strany k výšce objektu, by měly
mít rozptylové obrazce stejné polohy maxim intenzity jako v případě 𝑙 = 40 px.
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Obr. 4.2: Ukázka části vygenerovaného povrchu pomocí programu Gwyddion. Ná-
hodný povrch je sestaven z mnoha pravidelných čtyřbokých jehlanů a je použit ve
výpočetním modelu numerické simulace rozptylu světla. Parametry zadané v gene-
rátoru: délka 𝑙 = 40 px, výška ℎ0 = 1, úhel natočení oproti výchozí poloze je 45°.
Celková výška povrchu je ℎ0,𝐶 = 1, 51.

4.3 Vyhlazované povrchy pro demonstraci nume-
rického modelu

Všechny povrchy generované pro ověření numerického modelu, popsané v předcho-
zích odstavcích 4.2, jsou povrchy složené z objektů z faset (rovinné plochy) a hran.
Pro další studium rozptylu pomocí numerické simulace je však zajímavé upravit
tyto povrchy vyhlazením a zaoblením jejich hran, neboť takto upravené povrchy
rozptylují i mimo preferované směry dle symetrií hlavních faset objektů.

Vyhlazení a zaoblení hran je provedeno pomocí filtrace – nástroje pro zpracování
dat v programu Gwyddion. Tato operace filtrace je postavena na principu dvouroz-
měrné konvoluce matice povrchu s maticí filtrační masky, která ve zde uvedeném
případě má hodnoty gaussovského průběhu píku. Zadávanou hodnotou filtrace je
parametr šířky v polovině výšky maxima (FWHM – full width at half maximum),
který určuje, jak velká oblast okolo každého bodu povrchu bude vyhlazována [14].

Pro demonstraci rozptylu byly vybrány a vygenerovány tyto typy povrchů:
• náhodný povrch s gaussovským rozdělením výšek,
• liniový náhodný povrch s gaussovským rozdělením výšek.
• povrch náhodně složený ze shodně orientovaných pravidelných čtyřbokých

jehlanů s parametrem 𝑙 = 20 px,
• povrch náhodně složený ze shodně orientovaných pravidelných čtyřbokých hra-
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nolů s parametrem 𝑙 = 20 px.

Nástrojem filtrace programu Gwyddion byla výše uvedeným povrchům upravena
jejich topografie zaoblením hran. Vznikly tak čtyři série umělých povrchů s různou
mírou filtrace dle zadaného parametru FWHM v px (viz obrázky 4.4, 4.5 a 4.7):

• 0 px – povrch bez použití nástroje filtrace;
• 2,5 px – mírně zaoblené hrany, mikrostruktura stále rozlišitelná, ale již zaob-

lená;
• 5 px – zaoblené hrany, mikrostruktura zaniká, makrostruktura stále dobře

patrná;
• 10 px – velmi zaoblené hrany, mikrostruktura již zanikla, makrostrukturu stále

možné pozorovat.

Z rozptylových obrazců vzniklých numerickou simulací rozptylu světla na těchto
sériích povrchů by mělo být možné pozorovat vliv zaoblení na rozptyl světla a jakým
způsobem se jednotlivé rozptylové obrazce v sérii mění.

Obr. 4.3: Ukázka vygenerovaného náhodného povrchu s 2D gaussovským rozděle-
ním výšek (vlevo) a liniového náhodného povrchu s gaussovským rozdělením výšek
(vpravo). Oba povrchy byly generovány se zadaným parametrem RMS = 1 a celko-
vou výškou ℎ0,𝐶 = 8, 7 a ℎ0,𝐶 = 5, 99.
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Obr. 4.4: Zobrazený profil vedený ve stejném řezu povrchem s gaussovským roz-
dělením výšek zobrazují vliv různého stupně filtrace na zaoblení hran. S vyšším
stupněm filtrace se povrch více zaobluje a stává více hladkým. Je možné pozorovat
zánik mikrostruktury takovéhoto povrchu.

Obr. 4.5: Ukázka vlivu vyhlazení na povrch složený z pravidelných čtyřbokých
jehlanů s parametrem 𝑙 = 20 px. Zobrazený profil vedený ve stejném řezu povr-
chem skrz vrcholy dvou sousedících jehlanů, na kterých lze pozorovat různou míru
zaoblení (vyhlazení) jejich hran a vrcholů.
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Obr. 4.6: Ukázka dlaždicové topografie povrchu bez aplikace filtrace. Zadané pa-
rametry při generování: délka 𝑙 = 20 px, jednotková výška ℎ0 = 1, celková výška
ℎ0,𝐶 = 3, 13 a úhel natočení 45°.

Obr. 4.7: Zobrazený profil vedený ve stejném řezu povrchem složeného z pravidel-
ných čtyřbokých hranolů při různých úrovních filtrace. V řezu je vyznačena šířka
podstavy o velikosti 2𝑙, kde 𝑙 = 20 px.
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4.4 Povrchy pro porovnání modelu s experimen-
tem

Poslední skupina generovaných povrchů je vytvořena za účelem porovnání výsledků
numerického modelu s experimentálně získanými výsledky pomocí zařízení SM-II
popsaného v odstavci 1.2 a [15]. Experimentálně zkoumané povrchy byly alkalicky
a plasmochemicky leptané Si desky připravené firmou SOLARTEC HOLDING a.s.
za účelem studie fotovoltaických článků [16].

Anizotropním leptáním v lázni roztoku NaOH s izopropylalkoholem je volný
povrch monokrystalické desky křemíku s orientací <100> odleptán a vzniká tak py-
ramidální topografie povrchu složená z různě velkých, stejně orientovaných útvarů
se stěnami rovnoběžnými s rovinami <111> a vrcholovými úhly 2𝛼 = 70, 5° [17, 18].
Tato struktura povrchu zvyšuje možnost vícenásobných odrazů dopadajících pa-
prsků a tedy i účinnost solární konverze fotovoltaických článků. Alkalicky leptané
Si desky byly dále upraveny plasmochemickým leptáním za atmosférického tlaku se
směsí plynů SF6 a O2 v různém poměru [19, 20].

Povrchy získané měřením pomocí AFM

Tab. 4.1: Přehled vybraných vzorků povrchů s úpravou alkalickým a plasmochemic-
kým leptáním s uvedenými parametry průtoku přítomných plynů při dodatečném
leptání a s uvedenými pyramidálními úhly 2𝛼 a jejími směrodatnými odchylkami.

Označení vzorku SF6 [slm] O2 [slm] 2𝛼 [°]
SiD-6 1,1 0,4 120,0 ± 2,9
SiD-8 1,1 0,6 113,8 ± 2,8
SiD-9 1,1 0,9 103,3 ± 3,3

Z obdrženého souboru vzorků popsaných v předchozím odstavci byly vybrány tři
s různým poměrem směsi plynů přítomných při plasmochemickém leptání, viz ta-
bulka 4.1. Tyto vzorky byly proměřeny pomocí rastrovací sondové mikroskopie me-
todou AFM na přístroji DIMENSION ICON značky BRUKER v módu ScanAsyst®
vědeckého institutu CEITEC v Brně. Výstupem tohoto měření je digitální snímek to-
pografie povrchu (obrázek 4.8) o velikosti 50 µm×50 µm s rozlišením 256 px×256 px.
Digitální snímky výše zmíněných povrchů leptaného křemíku byly pomocí programu
Gwyddion uloženy do tří souborů ve formátu .tiff.
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Obr. 4.8: Zobrazení topografie povrchů leptaných křemíkových desek o velikosti
50 µm×50 µm změřených metodou AFM. a) SiD-6 s celkovou výškou ℎ𝐶 = 4, 1 µm,
b) SiD-8 s celkovou výškou ℎ𝐶 = 5, 7 µm, c) SiD-9 s celkovou výškou ℎ𝐶 = 4, 7 µm.
Všechny zmíněné povrchy jsou zobrazeny v měřítku 1:1.
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Ze získaných otisků povrchu vzorků leptaných Si desek metodou AFM vyplývá,
že v závislosti na poměru přítomných plynů SF6 a O2 při plasmochemickém leptání se
mění míra odleptání a tím i pyramidální úhel objektů daného vzorku. Tedy u vzorku
SiD-9 je povrch plasmochemicky odleptán méně a má menší pyramidální úhly než
vzorek SiD-6 (viz tabulka 4.1).

Pro zmíněný soubor existujících povrchů vzorků leptaných Si desek lze pomocí
numerické simulace vypočítat jejich rozptylové obrazce, které následně mohou být
porovnány s experimentálními výsledky rozptylu světla z těchto vzorků, které byly
dosaženy pomocí SM-II.
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5 NUMERICKÝ MODEL

Numerický výpočetní model rozptylu světla na površích generovaných programem
Gwyddion byl vytvořen v prostředí programu Matlab verze R2012 [21]. Numerický
model vychází z rovnic (3.47) a (3.48) odvozených v kapitole 3, které popisují vztah
pro výpočet komplexní amplitudy a její intenzity v bodě pozorování �⃗� na detekční
hemisféře. Pomocí tohoto numerického modelu je tak možné vypočítat rozložení in-
tenzity rozptylového obrazce vzniklého při rozptylu světla na numericky vytvořeném
povrchu.

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé části algoritmu a jejich odůvodnění.

5.1 Příprava vstupního souboru

Nejdříve je nahrán soubor obsahující generovaný povrch (viz kapitola 4) v rastrovém
grafickém formátu .tiff. Tento povrch je reprezentován maticí o velikosti 𝑙𝑥 a 𝑙𝑦

v závislosti na rozlišení povrchu v jednotkách px. Tyto parametry následně hrají
roli v definování rozměru vloženého povrchu.

5.1.1 Dosazení parametrů a definování rozměrů povrchu

Jelikož generované povrchy nemají definovaný fyzikální rozměr, ale pouze velikost
v pixelech, je nutné jim tento rozměr přiřadit. Zadáním parametru 𝐿𝑥 v jednotkách
µm pak říkáme, že velikost povrchu ve směru osy x je 𝑙𝑥 px = 𝐿𝑥 µm (obdobně pro
𝐿𝑦). V případě povrchů generovaných pro ověření numerického modelu v odstavci
4.2 tak bylo 1000 px = 250 µm. Tedy studovaný povrch měl rozměr 250 × 250 µm2.

V případě definování výšky tohoto povrchu, musí být celá matice hodnot povrchu
normována k jedničce vynásobením výrazem 1

216 , který odpovídá bitové hloubce
grafického formátu1. Poté je tato matice vynásobena celkovou výškou generovaného
povrchu ℎ0,𝐶 vzatou z programu Gwyddion, a parametrem ℎ udávající skutečnou
výšku jednoho objektu povrchu v µm. Součin ℎ𝐶 = ℎ0,𝐶ℎ tak je roven celkovému
rozsahu výšky povrchu v jednotkách µm.

5.1.2 Matice detekční plochy

Polohu každého bodu na detekční ploše o velikosti 𝑀 × 𝑁 bodů je možné popsat
pomocí hodnot úhlů rozptylu 𝜃2 ∈ ⟨−90°; 90°⟩ a 𝜃3 ∈ ⟨0°; 180°⟩. Velikost této matice

1V případě zde uvedených generovaných povrchů má formát .tiff 16 bitový zápis, tedy 65536
hodnot.
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tak udává počet bodů M v každém z N poledníků detekční hemisféry.
V předkládané práci bylo používáno rozlišení 360 bodů × 360 bodů, tedy jed-

notlivé body v poledníku jsou od sebe vzdáleny 0,5°. Vzdálenost mezi jednotlivými
poledníky závisí na rozptylovém úhlu 𝜃2 (více v odstavci 5.4).

5.2 Výpočet komplexní amplitudy rozptýlené vlny
a její intenzity

Vyčíslení komplexní amplitudy vlny rozptýlené z umělého povrchu v bodě pozorování
zadaném rozptylovými úhly 𝜃2 a 𝜃3 je provedeno numerickou integrací výrazu

𝑈(𝜃2, 𝜃3) = 𝑖
𝒜
4𝜋

e𝑖𝑘𝑑

𝑑
𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3)·

ˆ

𝑙𝑥

ˆ

𝑙𝑦

e
− 𝑥2+𝑦2

𝑤2
𝑆 e−𝑖𝑘 (cos 𝜃1+cos 𝜃2)𝜉(𝑥,𝑦) e−𝑖𝑘 [(sin 𝜃2 cos 𝜃3−sin 𝜃1)𝑥+(sin 𝜃2 sin 𝜃3)𝑦] d𝑥 d𝑦

(5.1)
použitím dvou funkcí trapz, které vycházejí z integrace lichoběžníkovou metodou
[22]. Meze této integrace neleží v ±∞, ale integrace probíhá přes všechny body
matice povrchu (𝑙𝑥 × 𝑙𝑦).

Tento proces je výpočetně náročný, neboť pro každý bod detekční plochy 𝑀 ×𝑁

je počítán plošný integrál z matice povrchu o velikosti 𝑙𝑥 × 𝑙𝑦. Tedy se zvětšujícím
se počtem bodů povrchu roste počet jednotlivých výpočtů s druhou mocninou.

Intenzita I je vypočítána jako kvadrát modulu komplexní amplitudy rozptýlené
vlny a je normována podle vztahu

𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑚𝑖𝑛

. (5.2)

5.3 Vliv apertury detektoru
Výpočet intenzity v bodě pozorování podle vtahu (5.1) dává diskrétní hodnoty a ni-
jak se nevztahuje k jejímu okolí, což může vést k nespojitostem v intenzitě v roz-
ptylovém obrazci. Pro přiblížení k reálnému experimentu z pohledu záznamu in-
tenzity je při výpočtech brána v úvahu konečná velikost aktivní plochy detektoru
(vymezena aperturou detektoru), ve které se integrují všechny hodnoty lokální in-
tenzity. Předpokládáme-li ergodičnost rozptylu světla z náhodných povrchů (jak je
to běžné) a podělíme-li součet lokálních intenzit v rámci apertury detektoru plo-
chou této apertury, získáváme odhad střední hodnoty intenzity podle "času". Vliv
apertury detektoru konečné velikosti (průměr detektoru 𝐷 = 3 mm) aproximujeme
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Obr. 5.1: Ukázka hodnot matice filtrační masky pro 2D konvoluci za účelem zhod-
nocení vlivu apertury detektoru. Zde uvedená maska má poloměr roven 𝑠 = 2 px,
tedy velikost strany (2𝑠 + 1) = 5 px.

operací 2D konvoluce matice intenzity rozptýlené vlny s filtrační maskou. Podoba
matice filtrační masky je znázorněna na obrázku 5.1, která má hodnoty kruhového
disku o poloměru s. Tato čtvercová maska má tedy rozměr strany (2𝑠 + 1) px. Tato
operace konvoluce aproximuje detekční podmínky reálného experimentu, kdy je in-
tenzita rozptýleného pole měřena detektorem s kruhovou aperturou o konečném
průměru [23].

Při této numerické operaci však dochází pro hodnoty ve vzdálenosti 𝑢 < 𝑠 od
okraje matice rozptylového obrazce k nesymetrické filtraci, neboť tato operace po-
čítá mimo okraje matice hodnot rozptylového obrazce s hodnotou rovnou 0. Jedná-li
se o krajní sloupce této matice, mluvíme o polednících pod úhly blízkými 0° a 180°.
V tomto případě okrajové sloupce do vzdálenosti s px od kraje nabývají zkreslených
hodnot. To lze pozorovat na rozptylovém obrazci okolo nultého poledníku jako vi-
ditelné zeslabení intenzity. Tento nevyžádaný efekt lze nejlépe pozorovat v případě,
kdy směr preferovaného rozptylu leží právě v blízkosti nultého poledníku.

5.4 Vizualizace rozptylového obrazce

Vypočtená a zpracovaná data numerické simulace rozptylového obrazce z digitálního
povrchu je důležité vhodně zobrazit. K tomu je použit skript pro promítnutí ma-
tice vypočtených nebo experimentálně změřených hodnot intenzity na hemisférickou
plochu, který byl vytvořený prof. RNDr. Jiřím Petráčkem, Dr. pro zobrazování namě-
řených dat rozptylu elektromagnetického záření pomocí zařízení SM-I, předchůdcem
SM-II [15, 24, 25].

Tento skript byl vytvořen na základě formátu výstupních dat měřícího přístroje,
který trasuje a zaznamenává intenzitu detektorem po polednících. Proto je nutné
upravit numericky vypočtená data do stejného tvaru. Ten je tvořen záhlavím s in-
formacemi o rozsahu úhlů 𝜃2, 𝜃3 a počtu kroků simulace či měření a pod ním třemi
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sloupci s hodnotami rozptylových úhlů 𝜃2, 𝜃3 a intenzity 𝐼:

𝜃2,1 𝜃2,𝑀 𝑀

𝜃3,1 𝜃3,𝑁 𝑁

𝜃3,1 𝜃2,1 𝐼1,1

𝜃3,1 𝜃2,2 𝐼1,2

𝜃3,1 𝜃2,3 𝐼1,3

: : :
𝜃3,1 𝜃2,𝑀 𝐼1,𝑀

𝜃3,2 𝜃2,1 𝐼2,1

𝜃3,2 𝜃2,2 𝐼2,2

𝜃3,2 𝜃2,3 𝐼2,3

: : :
𝜃3,𝑁 𝜃2,𝑀 𝐼𝑁,𝑀

Zmíněný způsob vizualizace je velmi názorným prostředkem zobrazení rozptylo-
vého obrazce ať z dat naměřených či vypočtených. Je zde však nutné poznamenat,
že rozdělení bodů na detekční hemisféře není rovnoměrné a zhušťuje se směrem
k vrcholu hemisféry. V případě diskrétně vypočtených hodnot pomocí numerické
simulace zhuštění zobrazovaných bodů v okolí vrcholu detekční hemisféry může způ-
sobovat zkreslení rozptylového obrazce v tomto okolí.

V případě reálného experimentu k tomuto zkreslení nedochází, jelikož velikost
apertury detektoru je neměnná a dochází tak k integraci intenzity přes plochu aper-
tury v každém bodě. Vyvstává však zde jiný problém a to právě překryvem jednot-
livých integračních ploch apertury detektoru. Je tak nutné tento problém korigovat
korekcí absolutních hodnot intenzity v závislosti na míře překrytí.

38



6 VÝSLEDKY NUMERICKÉ SIMULACE ROZ-
PTYLU Z DIGITÁLNÍCH POVRCHŮ

Všechny výsledky uváděné v předkládané práci byly vypočítány pomocí numerického
modelu, který je popsán v kapitole 5. Všechny simulace rozptylových obrazců byly
vypočteny pro následující situaci: Gaussovský světelný svazek o vlnové délce 𝜆 =
632,8 nm dopadá kolmo na střední rovinu studovaného povrchu, tedy 𝜃1 = 0°. Šířka
světelného svazku ve střední rovině povrchu je 𝑤𝑠 = 0,5 mm. Vzdálenost detektoru
od počátku souřadného systému ve střední rovině povrchu, tj. poloměr detekční
hemisféry d = 250 mm.

6.1 Ověření numerického modelu

Obr. 6.1: Geometrie rozptylujícího objektu; 𝛼 – polovina vrcholového úhlu objektu,
b – polovina délky podstavy objektu, h – výška objektu, 𝜈1, 𝜈2 – úhel dopadu a úhel
odrazu od fasety povrchu pod úhlem 𝛼.

Ověření správnosti našeho numerického modelu založíme na tom, že geometrická op-
tika je aproximací optiky vlnové. Tedy zákony vlnové optiky musejí v sobě zahrnovat
zákony optiky geometrické. Toho využijeme pro částečné ověření správnosti našeho
numerického modelu, který vychází z (vlnové) BK teorie. Toto ověření není úplné,
je založeno jen na konzistentnosti hodnot rozptylových úhlů, ve kterých numericky
získané povrchy rozptylují výrazně a hodnotami těchto úhlů určených na základě
zákonů geometrické optiky.

K tomu použijeme numericky generované povrchy, které jsou složeny z objektů
jednoduchých geometrických tvarů a jsou popsány v odstavci 4.2.
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Ze znalosti rozměrů délky odvěsny a výšky použitých objektů je pak možné vy-
počítat úhel 𝛼, který svírají fasety objektů vůči jejich výšce h. Za využití zákona
odrazu 𝜈1 = 𝜈2 na rovinných plochách lze pak vypočítat úhel odrazu dopadajícího
paprsku nebo-li úhel rozptylu 𝜃2,𝐺

1. Souhlasí-li tento úhel s úhlem rozptylu 𝜃2,𝑆
2

odečteného z numericky vypočítaného rozptylového obrazce, můžeme tvrdit, že nu-
merický model je konzistentní s geometrickou optikou.

Rozptylový úhel lze z geometrie objektu (naznačené na obrázku 6.1) vypočítat
podle úhlu 𝛼 následovně:

𝛼 = arctan 𝑏

ℎ
,

𝜃2,𝐺 = 2(90° − 𝛼).
(6.1)

V první části ověření tedy srovnáváme úhly rozptylu 𝜃2,𝑆 z numericky vypočte-
ných rozptylových obrazců uvedených na obrázcích 6.2 a 6.3, a vypočtených úhlů 𝜃2,𝐺

podle typu geometrie objektu naznačené na obrázku 6.1 dle vztahu (6.1). Přehled
parametrů jednotlivých typů objektů a získané rozptylové úhly lze najít v tabulce
6.1. Velikost studovaných povrchů byla 𝐿𝑥 = 250 µm na 1000 px.

Tab. 6.1: Přehled parametrů jednotlivých objektů, z kterých jsou složeny umělé po-
vrchy v první části ověření numerického modelu 6.1. Uvedeny jsou rozptylové úhly
𝜃2,𝐺 vypočtené z parametrů objektů a 𝜃2,𝑆 odečtené z výsledků numerické simulace
dle obrázků 6.2 a 6.3.

Tvar objektu 3 boký 4 boký 6 boký kužel klín
jehlan jehlan jehlan

Délka odvěsny b [µm] 5,88 10 8,75 10 20
Výška objektu h [µm] 4 4 4 4 4
Sklon fasety objektu 𝛼 [°] 56 68,25 65,8 68,25 78,75
Úhel rozptylu 𝜃2,𝐺 [°] 68,5 43,6 49,1 43,6 22,6
Úhel rozptylu 𝜃2,𝑆 [°] 68 43,5 48,4 43,5 22,5

V druhé části ověření numerického modelu se zabýváme vlivem velikosti objektů,
z nichž je povrch složen, na rozptylový obrazec. Tuto závislost demonstrujeme pro
případ pravidelného čtyřbokého jehlanu. Měníme tedy parametr l, který se pro jed-
notlivé povrchy zmenšuje při zachování poměru délky základny k jejich výšce h.
Hodnoty parametru l byly následovné: 𝑙 = 40 px, 𝑙 = 20 px, 𝑙 = 10 px a 𝑙 = 5 px.

1Písmeno G v indexu úhlu 𝜃2,𝐺 označuje, že tento údaj byl získán na základě zákona odrazu
geometrické optiky.

2Písmeno S v indexu úhlu 𝜃2,𝑆 označuje, že tento údaj byl získán odečtením hodnoty z vypoč-
teného rozptylového obrazce numerickou simulací.
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Velikost studovaných povrchů byla 𝐿𝑥 = 250 µm na 1000 px. Výsledky jsou uvedeny
na obrázku 6.4.
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Obr. 6.2: Rozptylový obrazec složený z daných objektů a profil normované intenzity
v poledníku: a) pravidelný tříboký jehlan a profil intenzity v 120. poledníku, b) pra-
videlný čtyřboký jehlan a profil intenzity v 135. poledníku, c) pravidelný šestiboký
jehlan a profil intenzity v 30. poledníku.42



Obr. 6.3: Rozptylový obrazec složený z daných objektů a profil normované intenzity
v poledníku: a) kužel a profil intenzity v 150. poledníku, b) klín a profil intenzity
v 90. poledníku.
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Obr. 6.4: Rozptylové obrazce série povrchů složených z náhodně rozdělených pravi-
delných čtyřbokých jehlanů s různou velikostí základny: a) 20 µm, b) 10 µm, c) 5 µm,
d) 2, 5 µm. Graf e) zobrazuje profil normované intenzity všech rozptylových obrazců
ve 45. poledníku.
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6.2 Demonstrace rozptylu z vyhlazovaných povrchů
V této části jsou uvedeny výsledky jednotlivých simulací rozptylu z generovaných
povrchů s různou mírou filtrace (zaoblení) v podobě rozptylového obrazce a řezů
vždy stejným poledníkem. Velikost studovaných povrchů byla vždy 𝐿𝑥 = 250 µm na
1000 px.

Povrch s 2D gaussovským rozdělením výšek

Výsledky rozptylových obrazců z povrchů s 2D gaussovským rozdělením výšek a řezy
těmito obrazci v 90. poledníku jsou zobrazeny na obrázku 6.5.

Liniový povrch s gaussovským rozdělením výšek

Výsledky rozptylových obrazců z liniových povrchů s gaussovským rozdělením výšek
a řezy těmito obrazci v 90. poledníku jsou zobrazeny na obrázku 6.6.

Pravidelný čtyřboký jehlan

Výsledky rozptylových obrazců z povrchů složených z pravidelných čtyřbokých jehlanů
s parametrem 𝑙 = 20 px a sklonem plochy objektu 𝛼 = 68, 25° a řezy těmito obrazci
ve 45. poledníku jsou zobrazeny na obrázku 6.7.

Dlaždice

Výsledky rozptylových obrazců z povrchů složených z dlaždic s parametrem 𝑙 = 20 px
a řezy těmito obrazci ve 45. poledníku jsou zobrazeny na obrázku 6.8.
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Obr. 6.5: Rozptylové obrazce z povrchu s 2D gaussovským rozložením výšek s různou
filtrací: a) žádný filtr, b) FWHM = 2,5 px, c) FWHM = 5 px. V grafu d) je znázorněn
průběh intenzity ve 45. poledníku uvedených rozptylových obrazců.
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Obr. 6.6: Rozptylové obrazce z liniového povrchu s gaussovským rozložením výšek
s různou filtrací: a) žádný filtr, b) FWHM = 2,5 px, c) FWHM = 5 px. V grafu d)
je znázorněn průběh intenzity v logaritmickém měřítku v 90. poledníku uvedených
rozptylových obrazců.
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Obr. 6.7: Rozptylové obrazce z povrchů složených z pravidelných čtyřbokých jehlanů
s různou filtrací: a) žádný filtr, b) FWHM = 2,5 px, c) FWHM = 5 px, d) FWHM
= 10 px. V grafu e) je znázorněn průběh intenzity ve 45. poledníku uvedených
rozptylových obrazců. Je zde také vyznačena hodnota úhlu významného rozptylu
𝜃2,𝑆 = 43, 5°.
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Obr. 6.8: Rozptylové obrazce z povrchů složených z dlaždic (kvádrů se čtvercovým
půdorysem) s různou filtrací: a) žádný filtr, b) FWHM = 2,5 px, c) FWHM =
5 px, d) FWHM = 10 px. V grafu e) je znázorněn průběh intenzity v logaritmickém
měřítku ve 45. poledníku uvedených rozptylových obrazců.
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6.3 Výsledky numerického modelu a experimen-
tálního měření na přístroji SM-II

V této části jsou uvedeny výsledky experimentálního měření tří vzorků alkalicky
a následně plasmochemicky leptaných Si desek a výsledky výpočtů numerického
modelu z digitálních povrchů zmíněných vzorků získaných metodou AFM. Tyto
vzorky se rozlišují poměrem plynů SF6 a O2 ve směsi přítomné při plasmochemickém
leptání (viz tabulka 4.1).

Obr. 6.9: Vzorek SiD-6: a) rozptylový obrazec změřený přístrojem SM-II, b) rozpty-
lový obrazec vypočtený numerickou simulací, c) průběh normované intenzity v 5.
poledníku (který prochází maximy obrazců).
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Obr. 6.10: Vzorek SiD-8: a) rozptylový obrazec změřený přístrojem SM-II, b) roz-
ptylový obrazec vypočtený numerickou simulací, c) průběh normované intenzity v 5.
poledníku (který prochází maximy obrazců).
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Obr. 6.11: Vzorek SiD-9: a) rozptylový obrazec změřený přístrojem SM-II, b) roz-
ptylový obrazec vypočtený numerickou simulací, c) průběh normované intenzity v 5.
poledníku (který prochází maximy obrazců).
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ

Je nutné zmínit, že výsledky uvedené v předchozí kapitole slouží k posouzení a ově-
ření numerického modelu, podle kterého byly vypočteny. Budeme je diskutovat v po-
řadí, ve kterém jsou uvedeny.

Ověření numerického modelu

V závislosti na geometrickém tvaru a rozměru objektů, z nichž se skládaly synte-
tické povrchy vytvořené pro ověření numerického modelu, byl numericky simulován
rozptyl světla z těchto povrchů (obrázky 6.2 a 6.3). Z těchto rozptylových obrazců
byly odečteny rozptylové úhly 𝜃2,𝑆 pro směry největší intenzity (preferované směry).
Na základě příslušných rozměrů objektů byly vypočteny podle přístupu geometrické
optiky rozptylové úhly 𝜃2,𝐺 těchto objektů. Takto získané parametry úhlu rozptylu
𝜃2,𝑆 a 𝜃2,𝐺 jsou porovnány v tabulce 6.1.

Pro geometrické objekty tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu, kužele a klínu
je rozdíl těchto úhlů roven 0,1°. Jelikož vzdálenost sousedících bodů na poledníku
detekční hemisféry je rovna 0,5° (což je dáno počtem bodů v poledníku – 360 bodů
na 180°), odpovídá uvedený úhlový rozdíl tomuto výpočetnímu kroku. V případě
pravidelného tříbokého (0,5°) a šestibokého (0,7°) jehlanu je tento rozdíl úhlů již
větší, což přisuzujeme náhodnému charakteru rozptylového pole. I tento rozdíl mů-
žeme považovat za dostačující a konstatovat dobrý souhlas mezi naším numerickým
modelem a přístupem geometrické optiky.

Druhá část ověření byla zaměřena na rozptyl světla ze série povrchů složených ze
stejných objektů (pravidelný čtyřboký jehlan), přičemž se jednotlivé povrchy lišily
velikostí parametru l, který definuje jejich velikost. Velikosti základny příslušných
objektů se v sérii zmenšovaly následovně: 20 µm, 10 µm, 5 µm a 2,5 µm (poměr
základna ku výška objektů zůstával neměnný).

Výsledky numerické simulace rozptylu světla z této série povrchů lze najít na ob-
rázku 6.4 a) až d), kde je možné sledovat vývoj rozptylového obrazce v závislosti na
velikosti jednotlivých objektů povrchu. V grafu e) je znázorněn řez intenzity těchto
rozptylových obrazců, ze kterého je patrné zachování preferovaného směru rozptylu
𝜃2,𝑆 = 43, 5°. Se zmenšující se velikostí jednotlivých objektů však dochází k většímu
rozptylu i mimo tento preferovaný směr. To je způsobeno menším počtem bodů,
které definují každý objekt (počet pixelů) a také s rostoucím počtem objektů je po-
vrch více členitý a náhodný. Tento popsaný vývoj rozptylových obrazců v závislosti
na velikosti objektů odpovídá chování rozptylu světla z reálných vzorků.
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Můžeme tedy konstatovat, že správnost modelu byla ověřena na základě srovnání
výsledků přístupu geometrické optiky k určení rozptylových úhlů 𝜃2,𝐺 s výsledky
simulace 𝜃2,𝑆 a rovněž odpovídajícího vývoje rozptylu světla z drsného povrchu se
změnou velikosti objektů, z nichž je složen.

Demonstrace rozptylu světla z vyhlazovaných povrchů

Zaoblováním hran objektů tvořících jednotlivé povrchy dochází k postupnému vy-
hlazování výškových nerovností. To způsobuje zvětšování úhlu 𝛼 (viz obrázek 6.1)
jednotlivých faset povrchu (snižování úhlu 𝛼 vyhlazováním nikdy nenastává). Svě-
telný svazek se tedy z jednotlivých sérií vyhlazovaných povrchů se zvětšující se mírou
filtrace rozptyluje více do okolí zrcadlového odrazu. Tuto závislost je možné pozo-
rovat na všech sériích rozptylových obrazců povrchů v obrázcích 6.5 až 6.8, kde je
zřejmý pokles intenzity v závislosti na rostoucím úhlu rozptylu 𝜃2.

Při porovnávání jednotlivých řezů rozptylových obrazců v grafu e) obrázku 6.7
je však nutné poznamenat, že hodnota normované intenzity byla počítána pro každý
rozptylový obrazec zvlášť, tedy hodnoty v rámci série povrchů nebyly normovány
ke stejnému maximu. Přesněji řečeno rozptylové obrazce měly jinou maximální hod-
notu, a tedy jejich poměr není úměrný vypočítané intenzitě. To má za následek,
že pro každý z porovnávaných řezů mají relativní hodnoty normované intenzity.
Vzájemný poměr jednotlivých řezů tedy nelze v tomto případě kvantitativně porov-
návat. Důležitým závěrem tohoto porovnání je však skutečnost, že poloha maxima
preferovaného směru 𝜃2,𝑆 = 43, 5° se vlivem zaoblování povrchu nemění. Světlo se
však více rozptyluje do jiných směrů.

V případě dlaždicového povrchu, který má hlavní fasety povrchu kolmé na dopa-
dající svazek světla, je významný rozptyl také v zrcadlovém směru 𝜃2,𝑆 = 0° (kolmý
ke střední rovině). S větší mírou zaoblení hran a vyhlazení struktury je světlo roz-
ptýleno více i mimo zrcadlový odraz. To je možné pozorovat v grafu e) na obrázku
6.8 ve zvýšení intenzity mimo zrcadlový odraz. Toto chování dlaždicového povrchu je
odlišné od chování předchozích povrchů a je dáno jeho specifickou topografií, která
má schodovitý charakter.

V případě rozptylu světla z liniového povrchu s gaussovským rozdělením výšek
(obrázek 6.6) lze pozorovat v grafu d) rozdělení intenzity odpovídající chování ná-
hodné difrakční mřížky.

Porovnání výsledků numerického modelu s výsledky SM-II

V této části práce byly zkoumány vzorky alkalicky a plasmochemicky leptaných
Si desek, jejichž rozptylové obrazce byly známy z měření pomocí přístroje SM-II.
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Topografie těchto vzorků byla změřena metodou AFM, jejímž výstupem je digitální
povrch zkoumaných vzorků (obrázek 4.8).

Z těchto digitálních povrchů byl pomocí numerického modelu simulován rozptyl
světla a tím byly získány rozptylové obrazce. Pro ověření správnosti numerického
modelu tak mohly být porovnány tyto rozptylové obrazce s rozptylovými obrazci
získanými pomocí SM-II, viz obrázky 6.9 až 6.11.

Shoda tvaru rozptylových obrazců a preferovaných směrů intenzity naznačuje,
že numerický model je správný. Kvalita vypočteného výsledku numerickým mode-
lem však odpovídá malému počtu bodů povrchu (rozlišení 256×256 px). Správnost
numerického modelu také podporuje podobné rozložení intenzity v řezu příslušnými
rozptylovými obrazci.

Pro získání rozptylových obrazců vyšší kvality je potřeba získat digitální povrchy
s vyšším rozlišením a o větší zkoumané ploše.

Charakteristický pokles intenzity u experimentálně získaných dat znázorněných
v řezech v okolí 𝜃2 = 0° je způsoben stíněním dopadajícího laserového paprsku de-
tektorem.

Rozpory s předpoklady analytického řešení

Přestože jedním z předpokladů analytického vyjádření (3.48) pro komplexní am-
plitudu rozptýlené vlny je předpoklad malých sklonů povrchu, v numerických si-
mulacích jsou používány digitální povrchy, které tento předpoklad nesplňují. Přesto
však výsledky simulace rozptylu světla podle tohoto numerického modelu odpovídají
jak výsledkům očekávaným, tak i experimentálně naměřeným. Tuto skutečnost se
pokusíme vysvětlit v práci navazující na tuto diplomovou práci.

BK teorie také nezahrnuje stínění a vícenásobný rozptyl na drsném povrchu.
V námi řešených případech, kdy světelný svazek dopadá na studovaný povrch kolmo,
stínění nenastává. Řešení, které zahrnuje vícenásobný rozptyl, hodláme zahrnout do
naší budoucí práce.

Dále je vhodné zmínit skutečnost, že v případě simulací rozptylu světla z di-
gitálních povrchů byla délka strany těchto povrchů 250 µm (u povrchů získaných
metodou AFM to bylo 50 µm). Tato omezená velikost studovaných povrchů je způ-
sobena v případě AFM možnostmi přístroje a v případě syntetických povrchů poža-
dovaným rozlišením jejich generování a z toho vyplývající náročností na výpočetní
výkon. Z těchto důvodů jsou rozměry studovaných povrchů malé oproti průřezu svě-
telného svazku používaného v experimentu, který ve zde uváděných případech má
šířku rovnu 1 mm (myšleno na úrovní 1/e z maxima). V případě takto malých po-
vrchů na ně dopadá vlna s prakticky konstantním průběhem amplitudy. Očekávaná
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difrakce na okrajích takovéhoto povrchu zaniká ve srovnání s rozptylem na drsném
povrchu a není v simulovaných rozptylových obrazcích pozorována.

Přes všechny výše uvedené rozpory poskytuje námi vytvořený a použitý nu-
merický model výsledky, které jsou v dobrém souladu s experimentem v úhlovém
rozložení intenzity rozptýleného světla. Pro získání souladu simulací s absolutními
hodnotami intenzit v odpovídajících měřených obrazcích je nutné získat povrchy
s vyšším rozlišením, což vyžaduje prostředky s vyšším výpočetním výkonem.

Doba numerické simulace je závislá na rozlišení (počtu bodů) studovaného po-
vrchu, což je spojeno s přesností numerické integrace. Povrch tedy musí být defi-
nován dostatečným počtem bodů, aby vypočtený výsledek simulace rozptylu mohl
být považován za věrohodný. Doba výpočtu je tak např. pro povrch o velikosti
3000 px × 3000 px a rozlišení detekční hemisféry 360 px × 360 px přibližně 24 hodin
na čtyřjádrovém procesoru Intel i5-4460. Zkrácení tohoto času je možné dosáhnout
vhodnou paralelizací výpočtové části numerického modelu. I tento problém budeme
řešit v budoucí práci.
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8 ZÁVĚR
Na základě Beckmannovy-Kirchhoffovy teorie rozptylu elektromagnetických vln z drs-
ného povrchu byl odvozen vztah pro výpočet komplexní amplitudy rozptýlené vlny
z drsného povrchu v místě pozorování na detekční hemisféře. Tento vztah byl pou-
žit pro vytvoření numerického modelu v programu Matlab R2012 simulující rozptyl
světla z digitálních povrchů generovaných pomocí programu Gwyddion 2.50.

Ověření numerického modelu bylo provedeno na souboru digitálních povrchů slo-
žených z mnoha náhodně rozdělených stejně orientovaných geometrických objektů,
a to srovnáním s přístupem geometrické optiky při určení hlavních rozptylových
směrů.

Byl demonstrován vliv míry vyhlazení výškových nerovností digitálních povrchů
na úhlové rozložení intenzity v rozptylovém obrazci.

V poslední části této práce byla metodou AFM získána topografie povrchů vzorků
leptaných Si desek. Z takto získaných digitálních povrchů byly numericky simulovány
rozptylové obrazce. Ty byly porovnány s výsledky experimentálního měření rozptylu
světla ze zmíněných vzorků provedených na přístroji SM-II v LKO ÚFI VUT v Brně.

Na základě výsledků této práce byly diskutovány možné cesty v pokračování
zde uvedeného numerického modelu. Byly tak zpracovány všechny problémy zadané
v cílech této práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, VELIČIN A
ZKRATEK

BK Beckmannova-Kirchhoffova (teorie)

LKO Laboratoř koherenční optiky

ÚFI Ústav fyzikálního inženýrství

FSI Fakulta strojního inženýrství

VUT Vysoké učení technické v Brně

SPM scanning probe microscopy - skenovací sondová mikroskopie

AFM atomic force microscopy - mikroskopie atomárních sil

FWHM full width at half maximum - šířka píku v polovině výšky

.tiff tagged image file format

SM-I scatterometer první generace

SM-II scatterometer druhé generace

ℐ1 integrál jedna

ℐ2 integrál dvě

ℐ11,12,13 první, druhá a třetí části integrálu jedna

ℐ11𝑥 x složka první části integrálu jedna

ℐ12𝑦 y složka druhé části integrálu jedna

C aperturní clona

IF intenzitní filtr

MO mikroskopový objektiv

MC modální clona prostorového filtru

L spojná čočka

O objekt

D detektor

𝑥, 𝑦 souřadnice v rovině objektu [m]
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𝑥𝑙, 𝑦𝑙 souřadnice v rovině spojné čočky L [m]

𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 souřadnice v ohniskové rovině [m]

�⃗� vektor polohy bodu pozorování [m]

𝑟𝑙 vektor polohy bodu spojné čočky L [m]

𝑟0 vektor polohy bodu povrchu [m]

�⃗� polohový vektor průmětu bodu povrchu do střední
roviny objektu O [m]

𝑈(𝑥𝑙, 𝑦𝑙) komplexní amplituda vlny v rovině spojné čočky L [
√︁

W/m2]

𝑈(𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 ) komplexní amplituda vlny v ohniskové rovině [
√︁

W/m2]

𝑈(�⃗�) komplexní amplituda vlny v bodu pozorování �⃗� [
√︁

W/m2]

𝐼(�⃗�) intenzita komplexní amplitudy vlny v bodu pozorování �⃗� [W/m2]

𝑈𝑖(𝑟0) komplexní amplituda dopadající vlny v rovině objektu O [
√︁

W/m2]

𝑈𝑟(𝑟0) komplexní amplituda dopadající vlny v rovině objektu O [
√︁

W/m2]

𝑈𝑖(�⃗�) komplexní amplituda dopadající vlny ve střední rovině
objektu O [

√︁
W/m2]

𝑈(𝜃2, 𝜃3) komplexní amplituda dopadající vlny v bodu detekční
hemisféry daný rozptylovými úhly 𝜃2 a 𝜃3 objektu O [

√︁
W/m2]

𝐺(�⃗�, �⃗�0) Greenova funkce [m−1]

𝑈0 jednotková amplituda vlny [
√︁

W/m2]

𝐴 amplituda vlny ve vzdálenosti 𝑓 od ohniskové roviny [
√︁

W/m2]

𝐴′ amplituda vlny ve vzdálenosti 𝑑 od ohniskové roviny [
√︁

W/m2]

𝑡(𝑥, 𝑦) funkce propustnosti v rovině objektu O [-]

𝑃 (𝑓
𝑑
𝑥, 𝑦 𝑓

𝑑
) otvorová funkce spojné čočky v rovině objektu O [-]

circ(𝑥𝑙, 𝑦𝑙) otvorová funkce v rovině spojné čočky L [-]

𝜆 vlnová délka [m]

𝑘 vlnové číslo [m−1]
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𝑘1,𝑥,𝑦,𝑧 průmět vlnového vektoru dopadající vlny do směru x, y, z [m−1]

𝑘2,𝑥,𝑦,𝑧 průmět vlnového vektoru rozptýlené vlny do směru x, y, z [m−1]

�⃗�1 vlnový vektor dopadající vlny [m−1]

�⃗�2 vlnový vektor rozptýlené vlny [m−1]

𝑝 součet vektorů �⃗�1 a �⃗�2 [m−1]

�⃗� rozdíl vektorů �⃗�1 a �⃗�2 [m−1]

𝑝𝑥,𝑦,𝑧 průmět vektoru 𝑝 do směru osy x, y, z [m−1]

𝑣𝑥,𝑦,𝑧 průmět vektoru �⃗� do směru osy x, y, z [m−1]

𝑑 vzdálenost objektu O/střední roviny povrchu
od ohniskové roviny; poloměr detekční hemisféry [m]

𝜃1 úhel dopadu [°]

𝜃2 rozptylový úhel elevace [°]

𝜃3 rozptylový úhel azimutu [°]

𝑥1 x souřadnice bodu odrazu paprsku 1 [m]

𝑥2 x souřadnice bodu odrazu paprsku 2 [m]

𝑦1 y souřadnice bodu odrazu paprsku 1 [m]

𝑦2 y souřadnice bodu odrazu paprsku 2 [m]

𝜑 fáze vlny [rad]

Δ𝜑 rozdíl fáze dvou vln [rad]

𝜎 drsnost povrchu [m]

𝑅𝑆 Rayleighův parametr [m]

𝑤𝑙 šířka průřezu gaussovského světelného svazku
v rovině spojné čočky L [m]

𝑤𝑠 šířka průřezu gaussovského světelného svazku
v rovině objektu O [m]

𝜈1 lokální úhel dopadajícího paprsku [°]

𝜈2 lokální úhel zrcadlově odraženého paprsku [°]
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�⃗�0 lokální vektor normály roviny tečné k bodě �⃗�0 [-]

𝜉(𝑥, 𝑦) funkce povrchu [m]

𝜉′
𝑥 derivace funkce povrchu ve směru x [-]

𝜉′
𝑦 derivace funkce povrchu ve směru y [-]

𝜃2,𝐺 rozptylový úhel elevace podle geometrického výpočtu [°]

𝜃2,𝑆 rozptylový úhel elevace podle numerického modelu [°]

𝑆 plocha integrace [m2]

𝑆0 plocha studovaného povrchu – část plochy S [m2]

𝑆𝑃 průmět plochy povrchu 𝑆0 do střední roviny [m2]

𝐹 (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3)faktor sklonu [-]

ℎ výška objektu [m]

ℎ0 jednotková výška objektu [-]

ℎ𝐶 celková výška digitálního povrchu [m]

ℎ0,𝐶 celková výška digitálního povrchu [-]

𝑙 parametr délky v generátoru povrchů (Gwyddion) [px]

𝑙𝑥, 𝑙𝑦 délka strany povrchu [px]

𝐿𝑥, 𝐿𝑦 délka strany povrchu [m]

𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚 normovaná intenzita [-]

𝐼𝑚𝑎𝑥 maximální intenzita souboru [W/m2]

𝐼𝑚𝑖𝑛 minimální intenzita souboru [W/m2]

𝑀 počet bodů v poledníku [-]

𝑁 počet poledníků [-]

𝐷 průměr apertury detektoru [m]

𝑠 poloměr matice filtrační masky [px]

𝑢 vzdálenost od okraje matice intenzity [px]

𝑏 polovina délky podstavy objektu [m]
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𝛼 polovina vrcholového úhlu objektu [°]
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SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1: Numerický model (.m file)
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