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1. ÚVOD

Optické tenké vrstvy mají v dnešní době široké uplatnění. Objevují se nové 
aplikace a nové tenké vrstvy. S tím je spojen rozvoj nových technologií přípravy 
vrstev.  Vývoj  těchto  technologií  a  vrstev  vyžaduje  rozvoj  technik  měření 
vlastností nových vrstev. Některé techniky měření optických vlastností tenkých 
vrstev  již  jsou  velmi  rozvinuté  –  např.  spektroskopická  elipsometrie  s 
proměnným úhlem dopadu  (VASE,  z  anglického variable  angle  of  incidence 
spectroscopic  ellipsometry),  měření  spektrální  odrazivosti  vzorků  (SR, 
spektroskopická  reflektometrie).  Společným  jmenovatelem  těchto  technik  je 
však malá velikost  zkoumané oblasti  vzorku. Avšak tato zkoumaná oblast  na 
neuniformním vzorku může zahrnovat části povrchu s různými vlastnostmi. V 
takovém případě  neuniformní  vzorek  znamená  nesprávnost  určených  hodnot 
jeho parametrů, protože naměřené hodnoty jsou průměrovány přes celou tuto 
oblast. Ke správnému zjištění hodnot parametrů neuniformních vzorků je třeba 
tuto neuniformitu vzít do úvahy [1]. K tomu potřebné laterální rozlišení použité 
techniky může být dosaženo např. skenováním po povrchu vzorku  [2]. Jinou 
možností je naopak skenovat detektorem nad vzorkem, někdy také v kombinaci 
se záznamem studované oblasti  vzorku získaným CCD kamerou  [3], [4]. Pro 
velké zkoumané plochy vzorku znamená skenování velkou časovou náročnost.

Zobrazovací  spektroskopická  reflektometrie  (ISR,  z  anglického  imaging 
spectroscopic  reflectometry)  představuje  jiný  přístup  k  zisku  dostatečného 
laterálního rozlišení, a to za pomoci zobrazení povrchu vzorku na čip kamery. 
Laterálním rozlišením ISR je rozuměno rozlišení v obrazu povrchu vzorku, které 
následně určuje rozlišení detailů na povrchu vzorku. 

V nedávné době se objevilo toto řešení pro mikroskopické aplikace s využitím 
mikroskopového objektivu k zobrazení povrchu vzorku na čip CCD kamery a 
proměnného filtru k vytvoření měřicího monochromatického světelného svazku 
ze zdroje bílého světla  [5]. Technika v této podobě je určena ke kontrole LCD 
panelů užívaných v oblasti mikro–opto–elektroniky. 

Na Ústavu fyzikálního inženýrství (ÚFI) Vysokého učení technického v Brně 
byla již dříve  [6] v Laboratoři koherenční optiky vyvinuta technika ISR, která 
využívá  k  zobrazení  povrchu  studovaného  vzorku  na  čip  CCD  kamery 
sférického zrcadla. Technika je vhodná k optické charakterizaci neuniformních 
vzorků větších rozměrů (cca 20 x 20 mm2),  tj.  primárně k určování lokálních 
optických parametrů těchto vzorků. 

Zobrazovací  spektroskopická  reflektometrie  v  obdobné  konfiguraci  s 
použitím  zobrazovacího  zrcadla  byla  také  nezávisle  použita  k  in–situ 
charakterizaci  růstu  vrstev  [7] na  Odboru  fyziky  pevných  látek  a  povrchů 
Ústavu fyzikálního inženýrství. 

Technika  ISR  a  zobrazovací  spektroskopické  reflektometry  (ISRM  z 
anglického imaging spectroscopic reflectometer) představované v této práci jsou 
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velmi  vhodnými  k  měření  a  kontrole  optických  vlastností  tenkých  vrstev, 
zejména vrstev neuniformních v těchto vlastnostech. 

2. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÁ REFLEKTO-
METRIE

Zobrazovací spektroskopická reflektometrie je technika založená na měření 
interakce  elektromagnetického  záření  se  studovaným  vzorkem.  Jedná  se  o 
optickou metodu, protože spektrální obor elektromagnetického záření odpovídá 
nejčastěji viditelnému světlu nebo blízkým vlnovým délkám. Pro zjednodušení 
bude  v  této  práci  používán  termín  „světlo“  a  „světelný  svazek“  pro  obor 
elektromagnetického záření  v  rozsahu přibližně 250 nm až  1100 nm, tj.  obor 
viditelného světla rozšířeného o část blízkého UV a část blízkého IR spektra 
elektromagnetického záření, což je typický rozsah měření ISR. Základní úlohou 
ISR je měření lokální spektrální odrazivosti  studovaného vzorku v uvedeném 
spektrálním rozsahu.

3. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÝ REFLEKTO-
METR

Klíčovým  rysem  techniky  ISR  je  zobrazování  studovaného  vzorku  na 
detektor. Technika ISR vyvíjená na Ústavu fyzikálního inženýrství předpokládá 
při vyhodnocení měření s jedním společným úhlem dopadu světelného svazku 
na všechna místa vzorku. Pro všechny oblasti povrchu vzorku zobrazované na 
jednotlivé  pixely  detektoru  tedy platí  stejné  zákonitosti  jako pro  zkoumanou 
plošku  při  konvenční  (nezobrazovací)  SR.  Tomuto  základnímu  požadavku 
odpovídají  všechna  konstrukční  řešení  ISRM,  a  to  jak  v  případě  jeho  první 
vývojové verze, tak v případě posledního již plně funkčního zařízení. 

3.1. ZDROJ SVĚTLA

Výběr  zdroje  světla  pro  ISRM  se  odvíjí  od  požadovaného  spektrálního 
rozsahu, v němž bude probíhat měření. Ve srovnání s konvenční technikou SR 
musí být ale světelný zdroj pro ISRM výrazně výkonnější. Důvodem pro to je 
skutečnost, že svazek není fokusován na malou plošku, ani z něj není  vytvářen 
úzký  rovnoběžný  svazek  (průměr  v  řádu  mm),  ale  světlo  je  formováno  do 
širokého  kolimovaného  světelného  svazku,  jehož  průřez  musí  minimálně 
odpovídat plánované studované ploše vzorku. Průměr svazku je v nejběžnějších 
případech   roven  několika  centimetrům.  Intenzita  v  jednotlivých  bodech  na 
povrchu vzorku proto významně klesá.

V principu může být zdrojem světla jakýkoliv konvenční světelný zdroj, musí 
ale splňovat výše uvedené podmínky.
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3.2. MONOCHROMÁTOR

U ISRM snímá čip  CCD kamery obraz  studovaného  vzorku.  Každý  pixel 
kamery snímá intenzitu světelného svazku odraženého odpovídající (přiřazenou 
procesem  zobrazení)  oblastí  povrchu  vzorku.  Rozklad  na  jednotlivé  vlnové 
délky musí být proveden monochromátorem.  

Monochromátor  je  v  ISRM zařazen  hned  za  zdrojem světla  a  je  určen  k 
výběru  jeho  jednotlivých  vlnových  délek.  Stejně  jako  světelný  zdroj  i  pro 
monochromátor je důležitá volba spektrálního rozsahu, v němž bude celý ISRM 
pracovat.  Dalším  důležitým  parametrem  monochromátoru  je  spektrální  šíře 
výstupního světla, tu je třeba znát pro správné zpracování dat.

3.3. KOLIMÁTOR

Úlohou kolimátoru je vytvoření širokého rovnoběžného světelného svazku. 
Konstrukce kolimátoru se odvíjí od požadovaných parametrů tohoto svazku – v 
prvé řadě jeho průřezu.  Vzhledem k velkému rozsahu používaných vlnových 
délek  v  ISR  je  nutné,  aby  byl  kolimátor  konstruován  pomocí  zrcadel. 
Konstrukce kolimátoru se může lišit podle tvaru výstupního světelného svazku z 
monochromátoru a podle navrženého světelného propojení monochromátoru a 
skříně přístroje ISRM. Obecně lze předpokládat, že kolimátor bude použit pro 
rozbíhavý svazek vystupující z malé apertury.

3.4. DĚLIČ SVĚTELNÉHO SVAZKU

Stejně  jako  většina  konvenčních  SR  přístrojů  byly  dosavadní  ISRM 
konstruovány pro kolmý dopad světelného svazku na vzorek, což bylo zajištěno 
použitím děliče svazku.

I  ideální  dělicí  poměr  děliče  50/50  stále  znamená  ztrátu  75%  intenzity 
světelného  svazku  v  systému.  Konstrukce  děliče  je  rovněž  velmi  důležitým 
faktorem správné funkce přístroje. Zásadním požadavkem je, aby dělič stejně 
jako všechny ostatní díly pracoval v celém požadovaném spektrálním rozsahu, 
neovlivňoval zobrazení vzorku na čip měřicí CCD kamery a aby byly v systému 
minimalizovány sekundární odrazy od nedělících ploch děliče.

3.5. ZOBRAZENÍ

V  principu  je  možné  použít  celou  řadu  klasických  konceptů  zobrazení. 
Technika  ISR  v  tomto  není  nijak  specifická.  Návrh  zobrazení  se  odvíjí  od 
požadovaných parametrů přístroje ISRM. Důležité parametry jsou požadované 
zvětšení, laterální rozlišení, požadované zorné pole, rozměr čipu použité kamery 
a  spektrální rozsah celého zařízení. 

V případě přístrojů konstruovaných na ÚFI se  osvědčilo zobrazení  jedním 
sférickým zrcadlem. Tento způsob zobrazení je vhodný pro aplikace, kde není 
požadované extrémně vysoké rozlišení a současně je požadováno relativně velké 
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zorné pole. Nevýhodou tohoto způsobu zobrazení jsou rozměry optické sestavy 
– nejvýhodnější  se  totiž ukazují  předmětové délky okolo 1 m.  Sofistikované, 
dobře korigované refraktivní objektivy by mohly tyto rozměry snížit na rozměry 
několika málo desítek  centimetrů,  ale  za poměrově výrazně vyšší  pořizovací 
cenu. S potřebou korigovat široké spektrum vlnových délek roste komplexnost 
objektivu a refraktivní optika obecně více limituje použitelný spektrální rozsah.

 V literatuře  je  možné  se  setkat  s  řešením  využívajícím  mikroskopového 
objektivu. Jedná se o aplikace s velkým rozlišením a relativně malým zorným 
polem. Toto zařízení není navrženo pro použití v UV oblasti  [5]. Při takových 
požadavcích je využití mikroskopového objektivu velmi výhodné.

3.6. MĚŘICÍ KAMERA

Volba  kamery  je  velmi  obsáhlé  téma  –  kamery  mají  mnoho  důležitých 
parametrů.  Nejdůležitější  vlastností  kamery  pro  použití  v  ISRM  je  lineární 
odezva  na  dopadající  intenzitu  světla.  Moderní  vědecké  CCD  kamery  tuto 
vlastnost splňují velmi dobře. U moderních čipů s ochranou proti přetečení je při 
měření  potřeba  volit  expoziční  dobu  tak,  aby  se  hodnota  měřeného  signálu 
nacházela v lineární oblasti odezvy čipu. U těchto čipů lze tedy využít menší 
část dynamického rozsahu ve srovnání s čipy bez ochrany.

S  linearitou  odezvy  čipu  kamery  souvisí  potřeba  vyčítání  snímků  v 
nekomprimovaném  formátu  (většinou  je  označován  jako  „raw“),  aby  byl 
zaručen lineární vztah mezi naměřeným signálem a hodnotou měřené intenzity.

Pro  návrh  zobrazovací  sestavy  ISRM je  důležitá  velikost  čipu  a  velikost 
pixelu.  Velikost  čipu  definuje  zvětšení  zobrazovací  sestavy,  neboť  obraz 
požadované plochy vzorku je potřeba zobrazit na čip kamery. Velikost pixelu 
čipu definuje maximální dosažitelné laterální rozlišení přístroje (to ještě může 
být omezeno kvalitou zobrazovací sestavy).

Kameru je potřeba zvolit tak, aby její kvantová účinnost byla dostatečná v 
celém požadovaném spektrálním rozsahu přístroje. 

Další  parametry  kamery  mohou  do  jisté  míry  ovlivnit  přesnost  měření, 
protože bitová hloubka záznamu určuje rozlišitelnost úrovní měřené intenzity a 
šum zesilovačů vnáší  do naměřené hodnoty signálu jistou neurčitost.  Je tedy 
vhodné volit kamery s menším šumem. Temný proud může ztížit detekci velmi 
slabých signálů, proto je vhodné použití kamery s chlazeným čipem. 

Vzhledem k  požadovaným parametrům se  často  jako  vhodné jeví  kamery 
určené  pro  astronomii,  detailnější  volba  ale  závisí  na  přesných  parametrech 
navrhovaného ISRM.

3.7. ZÁZNAM A ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

I přes minimalizaci počtu optických prvků v ISRM, zobrazovací optické díly 
vždy ovlivní intenzitu procházejícího či odraženého světla. Vliv optických prvků 
nemusí být uniformní v celé jejich ploše, odezva jednotlivých pixelů CCD čipu 
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na měřenou intenzitu se tedy může lišit. Rovněž rozložení intenzity zdrojového 
svazku v jeho průřezu nemusí být dokonale uniformní. Přímé určení  hodnoty 
absolutní odrazivosti vzorku v takovémto případě obecně není možné. Všechny 
výše uvedené vlivy je však možné odstranit srovnáním signálu od studovaného 
vzorku  se  signálem  od  známého  referenčního  vzorku.  Příkladem  takového 
referenčního  vzorku  je  monokrystal  křemíku  (ten  je  velmi  často  používán  z 
důvodu jeho dosažitelnosti a známosti optických konstant).

3.7.1. Měřený signál

Velikost  signálu  zaznamenaného  (k,u)–tým  pixelem  CCD  čipu  je  úměrná 
odrazivosti  vzorku a intenzitě zdrojového světelného svazku. Na celý systém 
mají vliv ještě další jevy. Obecně lze zaznamenaný signál zapsat jako:

SMi
k,u

(λ ,t i)=I o( λ , ti)η
k,u ( λ) Ri

k,u (λ )+bk,u I o(λ , ti)+Dk ,u(λ) , (3.7.1)

kde index „M“ označuje měřicí větev ISRM, index i = 1 označuje veličiny pro 
studovaný vzorek a i = 0 pro referenční vzorek. Io označuje intenzitu zdrojového 
svazku, hk,u značí přístrojovou funkci reflektometru, tj. vliv optických součástí 
reflektometru  a  kvantové  účinnosti  kamery.  Ri označuje  lokální  absolutní 
odrazivost příslušného vzorku. Zbylá část vztahu popisuje vliv pozadí: bk,uIo(l,ti) 
vyjadřuje  pozadí  způsobené  zdrojovým  světlem  rozptýleným  na  optických 
prvcích  ve  skříni  přístroje  ISRM.  Dk,u vyjadřuje  signál  pozadí  nezávislý  na 
zdrojovém svazku. Popisuje vliv elektroniky CCD kamery, tj. zdrojem signálu 
Dk,u je temný proud kamery, šum zesilovačů a bias.

Aby  bylo  možné  odstranit  ze  signálu  nechtěný  příspěvek  vlivů  pozadí, 
provádí  se  měření  signálů  pozadí.  Tyto  signály  je  možné  zapsat  stejně  jako 
(3.7.1) s tím rozdílem, že absence jakéhokoli vzorku v držáku vzorků při tomto 
měření má za následek nulovou odrazivost, tj.  R2

k,u = 0 (pro každé  k,  u). Zápis 
zaznamenaného signálu je pak jednodušší než v ostatních případech:

SM 2
k,u

(λ ,t 2)=bk ,u I o(λ ,t 2)+Dk ,u(λ) . (3.7.2)

Význam  veličin  je  identický  jako  ve  výrazu  (3.7.1),  pouze  index  i = 2 
označuje  měření pozadí. Protože se pozadí skládá ze dvou částí, kdy jedna je 
lineárně závislá na intenzitě zdrojového světelného svazku a druhá není, jejich 
odstranění je třeba dělat ve dvou krocích. Nejprve se ode všech signálů, tj. SM0, 
SM1 i  SM2, odečtou takzvané „dark frame“ snímky – snímky vytvořené kamerou 
se stejnými parametry (expoziční  doba,  zesílení)  jako při  snímání  aktuálního 
snímku, ale bez otevření závěrky kamery. Na čip se tedy nedostane žádné světlo 
a  je  zaznamenán  pouze  vliv  elektroniky  kamery  –  temný  proud,  bias,  šum 
zesilovačů apod. – tedy signál Dk,u.
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Po odečtení vlivu elektroniky zůstanou ve výrazech (3.7.1) a (3.7.2) pouze 
signály, které jsou lineárně závislé na intenzitě zdrojového světelného svazku. I 
u stabilizovaných světelných zdrojů intenzita jejich světelného svazku s časem 
fluktuuje, se změnou této intenzity je proto třeba počítat. Stejně jako konvenční 
reflektometry i ISRM je možné postavit jako dvoukanálový přístroj. Nezávisle 
na technickém řešení je obecně možné popsat signál z referenční větve přístroje 
jako:

SRi (λ ,t i)=I o( λ, ti )ηR ( λ) , (3.7.3)

kde  hR označuje vliv prvků zařazených v referenční větvi na signál. Index  i 
opět  nabývá  hodnoty  podle  toho,  zda  je  signál  zaznamenáván  při  měření 
studovaného, nebo referenčního vzorku, případně při měření pozadí. 

Vliv  časově  nestálé  intenzity  zdrojového svazku  Io lze  za  pomoci  signálu 
referenční větve odstranit podílem příslušných signálů měřicí a referenční větve 
(stejný index i). Vzniknou tak korigované signály PMi:

PMi
k,u

( λ, ti )=
SMi

k ,u

SRi
k ,u =

ηk ,u( λ)

ηR
k ,u( λ)

R0
k ,u

( λ)+
bk ,u

ηR
k ,u(λ)

. (3.7.4)

Odečtením  korigovaných  signálů  pozadí  PM2 od  korigovaných  signálů 
studovaného a referenčního vzorku (PM1 a PM0) je odstraněno pozadí a konečným 
podílem těchto  rozdílů  se  z  výrazů  odstraní  všechny  ostatní  veličiny,  kromě 
odrazivostí studovaného a referenčního vzorku:

Rk ,u(λ)=
PM 1

k,u−PM 2
k ,u

PM 0
k ,u

−PM 2
k ,u =

ηk ,u(λ )

ηR
k ,u(λ )

R1
k ,u

(λ)+
bk ,u

ηR
k,u( λ)

−
bk ,u

ηR
k,u( λ)

ηk ,u
(λ )

ηR
k ,u(λ )

R0
k ,u(λ)+

bk ,u

ηR
k,u( λ)

−
bk ,u

ηR
k,u( λ)

=
R1

k ,u

R0
k ,u . (3.7.5)

Výsledkem je hodnota lokální relativní odrazivosti  studovaného vzorku vůči 
vzorku  referenčnímu  v  oblasti  na  povrchu  studovaného  vzorku  odpovídající 
(k,u)–tému pixelu měřicí CCD kamery. 

4. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH TECHNIKOU 
ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÉ 
REFLEKTOMETRIE

Ve většině případů použití techniky ISR, stejně jako u konvenční SR, je cílem 
určit lokální optické parametry studovaného vzorku – lokální tloušťku, lokální 
index lomu a lokální extinkční koeficient (poslední dva parametry se souhrnně 
nazývají optické konstanty). Výstupem měření je ale lokální relativní odrazivost 
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studovaného  vzorku.  Pomocí  regresní  analýzy  měřených  dat  je  možné  ze 
spektrální závislosti lokální odrazivosti určit hledané lokální optické parametry. 

ISRM  poskytuje  spektrální  závislosti  lokální  relativní  odrazivosti  malých 
oblastí povrchu vzorku, z nichž každá je zobrazena na odpovídající pixel měřicí 
kamery. Poskytuje tedy mnoho dat pro jednotlivé oblasti povrchu vzorku, které 
v  souhrnu  vytvářejí  celkový  obraz  tohoto  povrchu.  Takto  přidává  další 
informaci, a to prostorové rozlišení podél plochy povrchu vzorku. To je výrazný 
přínos při studiu tenkých vrstev neuniformních v jejich optických parametrech. 
S výstupními daty ISRM je možné naložit různými způsoby:

4.1. „SINGLE–PIXEL“ METODA ZOBRAZOVACÍ SPEK-
TROSKOPICKÉ REFLEKTOMETRIE JAKO METODA 
POMOCNÁ

První  variantou je  způsob vyhodnocení,  kdy se  k  datům z  ISR přistupuje 
pixel  po  pixelu.  Protože  se  data  zpracovávají  z  jednotlivých  (samostatných) 
pixelů, používá se pro tento způsob termín „single–pixel method“, tj.  metoda 
jednopixelová. Tato metoda se používá pro vzorky, které vykazují neuniformitu 
pouze v jednom z parametrů (nejčastěji to bývá tloušťka) a ostatní parametry 
(index  lomu  a  koeficient  absorpce)  jsou  konstantní.  Tedy  použitím 
nezobrazovacích  metod  (nejběžněji  VASE)  se  určí  spektrální  závislosti 
optických konstant a data ISR pak slouží k určení lokální tloušťky podél celého 
povrch vzorku (je získána mapa lokální tloušťky vzorku) [8], [9].

4.2. „SINGLE–PIXEL“ METODA ZOBRAZOVACÍ SPEK-
TROSKOPICKÉ REFLEKTOMETRIE JAKO METODA 
SAMOSTATNÁ

V  případech,  kdy  je  struktura  spektrálních  závislostí  optických  konstant 
studovaných  tenkých  vrstev  relativně  jednoduchá  (v  zajímavém  spektrálním 
rozsahu)  lze  ISR  použít  k  charakterizaci  studovaných  vrstev  jako  metodu 
samostatnou.  Data  jsou  opět  zpracovaná  regresní  metodou,  ale  jak  bylo 
zmíněno, charakter spektrálních závislostí  optických konstant umožní provézt 
vyhodnocení pouze na základě lokální relativní odrazivosti vzorku tj. na základě 
dat  ISR.  Výsledkem  je  určení  spektrálních  závislostí  optických  konstant 
studovaného vzorku a mapa lokální tloušťky podél plochy vzorku [10]–[12].

4.3. „MULTI–PIXEL“ METODA ZOBRAZOVACÍ SPEK-
TROSKOPICKÉ REFLEKTOMETRIE JAKO METODA 
SAMOSTATNÁ

Při regresní analýze měřených dat se často musí hledat velký počet parametrů. 
Tyto parametry jsou zpravidla korelovány, což znemožňuje jejich jednoznačné 
určení.  V  takovém  případě  efektivita  konvenčních  metod  vyhodnocování 
experimentálních dat může být zvýšena, připraví–li se vzorky, které se liší pouze 
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v jednom optickém parametru, ale mají stejné parametry ostatní. Vyhodnocuje–li 
se  taková  sada  vzorků  současně,  je  možné  odstranit,  nebo  alespoň  potlačit 
korelace  mezi  hledanými  parametry.  Tento  přístup  se  označuje  jako  „multi–
sample“ metoda (tj. metoda s více vzorky). Je–li vzorek studovaný pomocí ISR 
neuniformní v tloušťce, lze si jednoduše představit, že data z jednotlivých pixelů 
jsou vlastně  data  sady vzorků lišících  se  právě  v jednom parametru.  Přístup 
„multi–sample“ metody lze tedy aplikovat přímo na soubor experimentálních 
dat získaných z jednoho vzorku měřením technikou ISR. Data z celé plochy 
studovaného  vzorku  jsou  pak  zpracovávána  současně  stejně  jako  u  „multi–
sample“  přístupu  v  případě  konvenčních  metod.  Potlačení  korelace  a  celé 
zpřesnění metody může pak být na takové úrovni, že lze pouze s pomocí ISR 
určit všechny hledané parametry. V takových případech je charakterizace vzorků 
pomocí ISR metodou samostatnou, po vzoru „multi–sample“ nazývanou jako 
„multi–pixel“ metoda [13]–[15].

4.4. „MULTI–PIXEL“ METODA ZOBRAZOVACÍ SPEK-
TROSKOPICKÉ REFLEKTOMETRIE V KOMBINACI S 
KONVENČNÍMI METODAMI 

Pokud  studovaná  vrstva  vykazuje  vysokou  míru  neuniformity,  obzvláště 
vykazuje–li i jiné vady než neuniformity v optických parametrech (např. drsnost 
rozhraní),  roste  obtížnost  vyhodnocení  dat  z  měření  pomocí  techniky  ISR i 
konvenčních metod (počet hledaných parametrů v regresní analýze je vysoký). 
Aby bylo možné získat mapu lokální tloušťky této vrstvy, hodnoty optických 
parametrů a eventuálně také informace o drsnosti, bylo by potřeba do metody 
„multi–pixel“ zakomponovat také data  z konvenčních technik (VASE, SR). Na 
rozdíl od přístupu popsaném v podkapitole 4.1, kdy byla data ISR z jednotlivých 
pixelů zpracována až po nalezení optických konstant konvenčními metodami, by 
nyní byla všechna data (získaná ISR i konvenčními technikami) ekvivalentní a 
byla by zpracovávána současně. Tento přístup teoreticky představuje velmi silný 
nástroj  vyhodnocení,  ale  jeho  implementace  je  nejkomplikovanější  a  zatím 
nebyla provedena.

4.5. SEKVENCE METOD ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÉ 
REFLEKTOMETRIE

V některých případech, obzvláště u složitějších vzorků, lze využít sekvenci 
výše uvedených metod ISR. Například u vzorků připravených metodou plasma 
jet (popsáno  [16]–[19]) bylo postupováno právě v následující sekvenci – data 
byla nejdříve zpracována s tabulkovými hodnotami optických konstant  pro daný 
materiál  (získaných z  literatury)  samostatnou „single–pixel“  metodou,  data  z 
vybraných reprezentativních pixelů pak byla zpracována samostatnou „multi–
pixel“ metodou a následně znovu všechna data pomocí „single–pixel“ metody. 
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Prvotní fitování „single–pixel“ metodou sloužilo k eliminaci vadných pixelů 
tak, aby následně bylo možné vybrat deset nezávadných pixelů, z jejichž dat se 
„multi–pixel“  metodou  určí  přesně  optické  konstanty  vrstvy.  Takto  získané 
optické konstanty pak bylo možné použít pro fitování lokální tloušťky celého 
vzorku výpočetně méně náročnou „single–pixel“ metodou. 

Tak bylo možné získat jak hodnoty optických konstant s vysokou přesností, 
tak průběh lokální tloušťky vzorku pouze využitím dat ISR. 

Srovnání  s  profilometrickými  metodami  potvrdilo  správnost  určených 
parametrů [20].

4.6. DALŠÍ APLIKACE

Naměřená data technikou ISR lze využít kromě určení optických parametrů 
vrstev i dalšími způsoby. Výstupem měření je totiž obrazový záznam povrchu  s 
mapou spektrálních závislostí lokální odrazivosti studovaného vzorku. Data lze 
využít všude tam, kde je zajímavá informace o plošné mapě lokální odrazivosti 
vzorků. Může se např.  jednat o vzájemné rozlišení různých materiálů, kontrola 
uniformity povrchu z optického hlediska atd.

5. VÝVOJ ZOBRAZOVACÍHO SPEKTROSKOPICKÉHO 
REFLEKTOMETRU NA ÚSTAVU FYZIKÁLNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ

První laboratorní sestava pro měření technikou ISR využívala jako světelný 
zdroj  laditelný  Ar–Kr  laser  Innova  Spectrum  70  firmy  Coherent.  Laserový 
svazek  měl  výhodu  ve  vysoké  monochromatičnosti  výstupních  svazků  v 
nastavitelných vlnových délkách. Zásadní nevýhodou byl omezený počet těchto 
vlnových délek.  Sestava  tedy sloužila  k  ověření  principů ISR,  při  aplikaci  k 
charakterizaci tenkých vrstev byla kombinována s dalšími technikami.

Aby bylo možné technikou ISR získat více dat, bylo nutné měřit ve větším 
rozsahu  vlnových  délek  a  tak  skutečně  proměřit  spektrální  závislost  lokální 
relativní  odrazivosti  vzorku.  Laditelný  laser  byl  tedy  nahrazen  hranolovým 
monochromátorem SPM2 (Carl Zeiss Jena) s halogenovou výbojkou. Spektrální 
rozsah sestavy byl dán propustností hranolu monochromátoru v rozmezí 450 nm 
až 700 nm, kdy vlnovou délku bylo možné volit s velkou přesností. Sestava tedy 
umožňovala proměřit spektrální závislost lokální relativní odrazivosti vzorku ve 
výše uvedeném rozsahu.

Dosud  zmíněné  systémy  měly  zobrazovací  část  řešenou  pouze  jediným 
děličem světelného  svazku  a  objektivem kamery.  Zobrazovací  soustava  tedy 
rovněž  omezovala  rozsah  použitelných  vlnových  délek.  Přestože  se  jednalo 
primárně  o  sestavy  testující  možnosti  techniky  ISR,  byly  úspěšně  použity  k 
nalezení optických parametrů několika typů tenkých vrstev.
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6. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÝ REFLEKTO-
METR S ROZŠÍŘENÝM SPEKTRÁLNÍM ROZSAHEM

V  předchozí  kapitole  zmiňovaná  zařízení  vznikla  pouze  jako  laboratorní 
sestavy. Na základě zkušeností získaných při jejich návrhu byl na ÚFI navržen 
[21] automatizovaný  zobrazovací  spektroskopický  reflektometr  s  rozšířeným 
spektrálním  rozsahem  (ISRWS,  z  anglického  imaging  spectroscopic 
reflectometer with wide spectral range).

6.1. ZDROJ ŠIROKOSPEKTRÁLNÍHO SVĚTLA

Intenzita monochromatického světelného svazku, který osvětluje studovaný 
vzorek,  závisí  v  prvé  řadě  na  použitém  širokospektrálním  zdroji  světla  pro 
monochromátor. V ISRWS použitý  monochromátor Jobin Yvon Triax 320 byl 
dodán s  vlastní  širokospektrální  75 W Xe výbojkou.  Dodaná  výbojka  se  ale 
ukázala  výkonově  nedostačující  a  také  její  spektrální  rozložení  výkonu bylo 
nevyhovující s výraznými maximy v blízké IR části spektra.  

Nově byla proto použita 150 W Xe výbojka navržená s větším dosahem do 
UV  části  spektra.  Výbojka  byla  z  prostorových  důvodů  ke  vstupu 
monochromátoru připojena pomocí kabelu optických vláken. Výrobce výbojky 
byla  firma LOT–Oriel  (dnes LOT–QuantumDesign),  použitý kabel  optických 
vláken stejného výrobce byl vybrán tak, aby nelimitoval požadovaný spektrální 
rozsah až do spodní hranice 200 nm.

 Širokospektrální světelný svazek výbojky byl navazován do kabelu optických 
vláken pomocí čočky z křemenného skla. Výstup kabelu optických vláken byl 
umístěn přímo na vstupní  štěrbinu monochromátoru.  I  přes  ztráty způsobené 
navazováním světla do kabelu optických vláken byl výstupní světelný výkon 
výrazně vyšší, než výkon původní slabší výbojky. Nová lampa vykazuje také 
lepší spektrální rozložení světelného výkonu (obrázek 6.1.1).
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Obr. 6.1.1: Spektrální závislost zářivého výkonu použité xenonové lampy (150 W Xe UV – 
jemně tečkovanou čarou) [30].



6.2. MONOCHROMÁTOR JOBIN YVON TRIAX 320

ISRWS využívá počítačem ovládaný mřížkový monochromátor Jobin–Yvon 
Triax 320 v konfiguraci Czerny–Turner. Ohnisková vzdálenost monochromátoru 
je  320 mm,  zvětšení  je  rovno  1,  vstupní  štěrbina  je  zobrazena  na  výstupní. 
Použitou mřížkou je mřížka se 1200 vrypy na mm, blejzovanou pro 250 nm (má 
asymetrické rýhování, které způsobuje posílení zvoleného difrakčního směru). S 
touto mřížkou má monochromátor spektrální rozsah 200 nm–2000 nm). Posílení 
výstupu monochromátoru v UV oblasti blejzováním mřížky je voleno z důvodu 
horší propustnosti materiálů optických prvků v této spektrální oblasti.

6.3. KABEL OPTICKÝCH VLÁKEN

V první verzi  přístroje ISRM bylo světlo  monochromátoru navazováno do 
zobrazovací  části  přístroje  pouze  ustavením  přístrojů,  které  byly  vhodně 
fixovány na optickém stole. Kromě rizika snadného porušení ustavení přístrojů 
byl  problematický  kolimátor,  který  byl  umístěn  přímo  na  výstupu 
monochromátoru. Nevytvářel totiž světelný svazek vhodných parametrů (svazek 
měl malý průřez a vysokou neuniformitu intenzity v průřezu). 

Proto bylo k propojení monochromátoru a zobrazovací části přístroje použito 
kabelu optických vláken. Protože se jedná o kabel optických vláken se stejnými 
parametry, jako má kabel mezi lampou a monochromátorem, jeho přijímací úhel 
je stejný. Při zvětšení monochromátoru 1 tak při navazování světla do kabelu 
optických vláken již téměř ke ztrátám nedochází.

Zvýšení intenzity svazku bylo významné, kromě zkrácení expozičních časů až 
o  60%  bylo  také  možné  měřit  v  poněkud  širším  rozsahu  vlnových  délek 
elektromagnetického záření, obzvláště směrem do UV oblasti.

6.4. KOLIMÁTOR 

S monochromátorem byl  dodán přídavný modul  s  kolimátorem,  který měl 
sloužit jako zdroj širokého kolimovaného světelného svazku pro přístroj ISRWS. 
Kolimátor  byl  realizován pomocí  kombinace  sférického a  rovinného zrcadla. 
Jeho  kvalita  se  ale  ukázala  nedostatečná,  neboť  nevytvářel  světelný  svazek 
dostatečného průřezu a přijatelné uniformity rozložení intenzity světla v průřezu 
svazku. 

Výměna  kolimátoru  za  nový  byla  kombinována  s  novým  propojením 
monochromátoru  a  kolimátoru  pomocí  kabelu  optických  vláken.  Výstupní 
štěrbina  kabelu  optických  vláken  byla  použita  jako  bodový  světelný  zdroj 
kolimátoru.  Kolimátor  byl  realizován  použitím  mimoosového  parabolického 
zrcadla s úhlem vyosení 90° a ohniskovou vzdáleností 152,4 mm (6“). 
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6.5. DĚLIČ

Problém  sekundárních  odrazů  při  dělení  světelného  svazku  děličem  je  v 
ISRWS vyřešen pomocí klínového tvaru děliče z materiálu homosil.  Klínový 
tvar děliče umožňuje směrovat nechtěný sekundární odraz svazku na nefunkční 
ploše cíleně mimo chod primárního svazku. Nevýhodou tohoto řešení je změna 
směru chodu primárního svazku.  Ta  je  kompenzována druhým homosilovým 
klínem o stejné klínovitosti, který opět světelný svazek přesměruje rovnoběžně s 
jeho původním směrem. Tato kombinace ale neřeší problém s posuvem svazku 
vlivem disperze  světla  (z  klínového  děliče  vystupuje  světlo  různým směrem 
vlivem různého indexu lomu materiálu pro různé vlnové délky světla). Tento 
posuv vlivem disperze  světla  je  nutné  kompenzovat  dalšími  dvěma klíny  ze 
stejného materiálu umístěnými zrcadlově k prvním dvěma. 

Na obrázku 6.6.1 je znázorněna sestava čtyř optických klínů umístěných tak, 
aby si  světelný svazek zachoval původní směr nezávisle na jeho vlnové délce. 

6.6. NASTAVENÍ VZORKU

V původním návrhu ISRWR byly vzorky upevněny svisle  v  držáku,  který 
bylo  možné  úhlově  nastavovat.  Stejná  poloha  studovaného  a  referenčního 
vzorku  byla  zajišťována  sledováním  polohy  stopy  pomocného  laserového 
svazku odraženého od vzorku na stínítku. 

Při  měření  však  docházelo  ke  vzniku  defektů  ve  formě  pruhů  odlišných 
relativních odrazivostí v měřených datech i pro velmi uniformní vzorky.  Pruhy 
byly způsobeny kombinací dvou faktorů, a to rozdílného ustavení studovaného a 
referenčního vzorku a nedostatečně uniformního rozložení intenzity v průřezu 
osvětlovacího svazku. 

Pro změny nastavení rozlišitelné okem muselo být stínítko umístěno mimo 
skříň přístroje,  celý  systém tak byl  velmi  náchylný na otřesy.  Řešením bylo 
nahrazení  stínítka  čipem zaměřovací  CCD kamery  přímo ve  skříni  přístroje. 
Rozlišení CCD čipu je závislé na velikosti jednotlivých pixelů a je tedy výrazně 
vyšší, než při vizuálním pozorování laserové stopy na stínítku. Velkou výhodou 
pak byla  možnost  zobrazit  hledanou polohu laserové stopy ve videozáznamu 
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Obr.  6.6.1: Sestava 4 klínů z materiálu homosil. Čerchovanou čarou je označen původní  
směr svazku.  Plnou a přerušovanou čarou jsou znázorněny svazky  procházející  sestavou,  
každý o jiné vlnové délce (vliv disperze světla v materiálu)



pořizovaném pomocnou zaměřovací kamerou a bylo tedy možné přesně nastavit 
polohu nově nastavovaného vzorku.

Nevýhodou byla nemožnost použití tohoto řešení pro všechny vzorky. Více 
rozptylující vzorky výrazně rozšiřovaly světelnou stopu laserového paprsku a 
překrytím stop nebylo možné dosáhnout stejně velkou přesnost jejich nastavení, 
jako tomu bylo u vzorků se zrcadlovým odrazem.

6.7. MĚŘICÍ KAMERA

Důležitou součástí  ISRM je měřicí kamera. ISRWS, který je navržený pro 
práci v širokém spektrálním oboru elektromagnetického záření, využívá kameru 
Hamamatsu  ORCA  II–BT–512G.  Rozlišení  kamery  je  512 x 512  pixelů  o 
velikosti  24 x 24 mm2.  Hlavními  přednostmi  kamery  je  její  čip  Hamamatsu 
S7170  a  chladicí  jednotka  kamery,  která  dokáže  hermeticky  uzavřený  čip 
ochladit na teplotu –55°C. Čip Hamamatsu S7170 použitý v kameře je navržen 
pro velký rozsah detekovaných vlnových délek (200 nm–1100 nm), má vysoký 
dynamický rozsah.

Vysoká  míra  chlazení  čipu  způsobuje,  že  detektor  má  velmi  nízký  temný 
proud  (dle  výrobce  0,8 elektron/pixel/s).  Je  tedy  možné  měřit  i  s  relativně 
vysokými  expozičními  časy,  což  je  velmi  výhodné  v  komplikované  oblasti 
světelného spektra v okolí 310 nm, kde se skládají  nepříznivé faktory – nižší 
kvantová účinnost kamery a zároveň menší světelný výkon lampy v této oblasti. 
Kombinace těchto faktorů měla za následek negativní ovlivnění měření. Vada se 
prokázala  u  specifického  typu  vzorků,  které  měly  v  oblasti  okolo  311 nm 
minimum v  odrazivosti,  ale  v  jiných  oblastech  spektra  vykazovaly  relativně 
vysokou odrazivost.  U těchto vzorků docházelo k deformaci  minima měřené 
spektrální závislosti relativní odrazivosti. U vzorku, který byl navržen speciálně 
pro  řešení  tohoto  problému  a  měl  široké  minimum  odrazivosti  v  rozmezí 
280 mn–380 nm,  byl  naměřeno  úzké  lokální  maximum  odrazivosti  právě  s 
vrcholem v 311 nm. Toto maximum se nacházelo přesně ve vlnové délce, při 
které bylo nutné nastavit nejdelší expoziční čas kamery. Přesná shoda vrcholů 
obou závislostí (viz obrázek 6.7.1) byla způsobena rozptylem světla na difrakční 
mřížce monochromátoru.
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6.7.1. Detekce světla rozptýleného difrakční mřížkou 

Nedokonalosti při výrobě difrakční mřížky způsobují, že se část bílého světla, 
které  na  mřížku  dopadá,  rozptýlí  do  všech  směrů.  Část  tohoto  rozptýleného 
světla  vstupuje  do  kabelu  optických  vláken,  a  tedy  dál  do  přístroje  ISRM. 
Intenzita difrakční mřížkou rozptýleného světla je velmi malá, ale obzvláště u 
fotometrických měření může mít velmi významný vliv. Často se proto používají 
u  fotometrických  přístrojů  dvoumřížkové  monochromátory,  které  zmiňovaný 
nežádoucí rozptyl výrazně minimalizují [22], [23].

Při  snaze  zjistit  příčinu  vzniku  výše  zmíněného  lokálního  maxima  ve 
spektrální  závislosti  relativní  odrazivosti  měřeného  vzorku  byl  výstup 
monochromátoru proměřen přenosným spektrometrem a kromě světla o zvolené 
vlnové délce 311 nm nebyly zaznamenány žádné jiné parazitní  vlnové délky. 
Problematickou skutečností bylo, že světlo rozptýlené difrakční mřížkou mělo 
charakter bílého světla s velmi uniformním rozdělení intenzity. V méně citlivém 
přenosném spektrometru bylo proto skryto do celkového šumu.

Řešení  problému  znamenalo  odstranit  ze  zdrojového  svazku  záření 
nevhodných  vlnových  délek.  To  bylo  zajištěno  využitím  pásmového  filtru 
FGUV11 (fy.  Thorlabs,  Inc.)  s  rozsahem 250 nm–400 nm.  Filtr  eliminuje  ze 
zdrojového svazku při  měření v blízké UV oblasti  záření  ostatních vlnových 
délek,  obzvláště  vlnových  délek,  které  lampa  vyzařuje  s  vyšší  intenzitou  a 
kamera má pro ně vyšší kvantovou účinnost. 

Při  měření  spektrální  závislosti  odrazivosti  pro vyšší  vlnové délky se  filtr 
nepoužívá. Úroveň intenzity záření volených vlnových délek je totiž dostatečně 
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Obr. 6.7.1:Srovnání změřené spektrální závislosti relativní odrazivosti (červeně) pro plošku 
na vzorku Si3N4 odpovídající jednomu pixelu kamery vykazující propad odrazivosti v rozmezí  
280 nm až 380 nm s neočekávaným nárůstem v blízkosti 311 nm (vyznačeno svislou čarou) a  
expoziční dobou záznamu kamery (modře)



vysoká,  aby  nebyl  naměřený  signál  nezanedbatelně  ovlivněn  rozptýleným 
zářením z difrakční mřížky. 

6.8. REFERENČNÍ KANÁL

ISRWS byl navržen jako dvoukanálový reflektometr. Referenční kanál slouží 
ke  kompenzaci  časových  fluktuací  ve  výkonu  zdroje  záření.  Aby  referenční 
kanál  fungoval  správně,  je  potřeba,  aby  signál  zaznamenaný  referenčním 
kanálem byl lineárně závislý na intenzitě zdrojového svazku a aby byl nezávislý 
na právě měřeném vzorku (signál musí být možné popsat vztahem (3.7.3)).  

Konstrukční řešení ISRWS používající děliče světelného svazku je ideální k 
implementaci referenčního kanálu. Nejlepší efektivitu dosahuje dělič s dělicím 
poměrem 50/50. Velká část světelného svazku tedy děličem projde a není již 
využita k osvětlení studovaného vzorku. Tuto část zdrojového svazku je možné 
jednoduše použít k měření intenzity zdrojového svazku v referenčním kanálu.

6.8.1. Referenční kanál s využitím sekundárního referenčního vzorku

Referenční kanál ISRWS je možné realizovat využitím části čipu měřicí CCD 
kamery jako detektoru v tomto kanálu. Základem pro to je přivedení nevyužité 
části zdrojového svazku (která děličem přímo projde) na vybranou část měřicího 
CCD čipu tak, aby nebyla jeho intenzita ovlivněna aktuálně měřeným vzorkem. 
Dělič  světelného  svazku  pro  optickou  sestavu  vytvoří  dvě  ekvivalentní 
předmětové roviny. Do té předmětové roviny, která je nevyužitá pro studovaný 
nebo  referenční  vzorek,  se  umístí  sekundární  referenční  vzorek  určený  pro 
referenční kanál. Sekundární referenční vzorek je umístěn tak, aby byl zobrazen 
na část CCD čipu vyhrazenou pro referenční kanál. Signál vybraného (l,v)–tého 
CCD pixelu referenčního kanálu lze zapsat obdobně jako signál z pixelů měřicí 
kamery využitých v měřicím kanálu:

SRi
l,v

( λ , ti )=I o(λ ,t i)η
l,v ( λ ) RR

l,v ( λ)+bl,v I o(λ , ti)+Dl ,v (λ) . (6.8.1)

Podstatný fakt je, že RR je stejné pro všechny indexy  i  ve vztahu (6.8.1), tj. 
pro všechny měřené vzorky i pro pozadí.

Vliv  elektroniky  kamery  (tj.  temný  proud,  bias  atd.)  D  je nezávislý  na 
intenzitě zdrojového světelného svazku a lze jej odstranit  stejně jako v dříve 
popsaných  případech.  Část  pozadí  závislá  na  intenzitě  svazku  nemusí  být 
odstraněna, protože kombinace signálu od sekundárního referenčního vzorku a 
pozadí  způsobeného rozptylem světla  je  lineárně závislá  na intenzitě  svazku. 
Tuto část lze zahrnout do přístrojové funkce:

ηR
l ,v ( λ )=ηl,v RR

l ,v (λ )+bl,v . (6.8.2)
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Tímto způsobem se výraz (6.8.1) převede na výraz (3.7.3) a lze tedy použít 
signály  z  (l,v)-tých  pixelů  CCD  kamery  jako  výstupní  signály  referenčního 
kanálu.

7. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÝ REFLEKTO-
METR S VYŠŠÍM LATERÁLNÍM ROZLIŠENÍM

ISRWS se ukázal být velmi praktickým zařízením s širokým spektrem využití 
pro charakterizaci tenkých vrstev neuniformních v jejich optických parametrech. 
Síla ISR se začala ukazovat zejména v případě možnosti charakterizace cíleně 
generovaných  neuniformních  vzorků,  ne  jen  vzorků,  jež  byly  výsledkem 
optimalizace technologií vytvářejících standardní optické tenké vrstvy. 

Z tohoto hlediska  bylo  významné měření  vzorků připravených technologií 
plasma  jet.  Technologie  plasma  jet  umožňuje  ovlivňovat  plasmatem  povrch 
vzorku na vybraných malých plochách a vytvářet tak velmi neuniformní vrstvy. 
Sada  vzorků  čistého  křemíku  s  vrstvou  SiO2  vytvořenou  neuniformně  právě 
pomocí techniky plasma jet poukázala na silné stránky metody ISR, ale zároveň 
na omezení způsobená samotným přístrojem ISRWS. Neuniformity vytvořené 
technologií  plasma jet  nebylo  možné  účinně  a  zejména nedestruktivně  měřit 
jinak, než pomocí ISR. Přístroj ISRWS ale v případě některých vzorků selhal z 
důvodu nedostatečného laterálního rozlišení.

Zvýšení laterálního rozlišení přístroje ISRWS by vyžadovalo kromě pořízení 
nové  kamery  s  vyšším počtem pixelů  také  zásadní  úpravy  jeho  zobrazovací 
sestavy.  Lepším  řešením  se  ukázalo  navržení  nového  přístroje  s  vysokým 
laterálním rozlišením, u kterého by nebyly kladeny tak vysoké požadavky na 
spektrální  rozsah (ISRER z  anglického Imaging Spectroscopic  Reflectometer 
with Enhanced Resolution). 

7.1. ZDROJ MONOCHROMATICKÉHO  SVĚTLA

ISRER využívá jako zdroje světla tentýž monochromátor Jobin Yvon Triax 
320  s  xenonovou  výbojkou  XeUV firmy LOT–QuantumDesign  jako  přístroj 
ISRWS  (viz  podkapitola  6.1).  K  propojení  monochromátoru  a  měřicí  části 
přístroje  se  využívá  kabel  optických  vláken  s  normalizovaným  SMA 
konektorem. 

U ISRER platí  tedy stejně jako u ISRWS, že zdrojem monochromatického 
světla  může  být  v  principu  jakýkoli  zdroj  s  výstupem  do  kabelu  optických 
vláken.

7.2. KOLIMÁTOR

Při  návrhu  ISRER  bylo  poprvé  použito  mimoosové  parabolické  zrcadlo, 
konkrétně zrcadlo s průměrem 25,4 mm a ohniskovou vzdáleností 50,8 mm od 
firmy Edmund Optics Inc. Úroveň kolimování svazku ve srovnání s použitím 
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sférického  zrcadla  se  ukázala  být  tak  vysoká,  že  za  účelem zvýšení  kvality 
předcházejícího přístroje  ISRWS byl  znovu stejným způsobem přepracován i 
kolimátor ISRWS.

7.3. MEMBRÁNOVÝ DĚLIČ 

Přestože byl ISRER navržen jako přístroj s vyšším laterálním rozlišením, bylo 
také cílem zachovat velikost plochy vzorku zobrazované na čip CCD kamery. 
Požadované laterální  rozlišení  přístroje  ISRER bylo  v  rozpětí  10 mm–20 mm. 
Toto  rozpětí  bylo  dáno  velikostí  požadované  zobrazované  plochy  vzorku  a 
parametry kamer uvažovaných pro ISRER. Jak bylo zmíněno, přístroj ISRER 
byl navrhován primárně pro viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast. 
Z hlediska konstrukce celého zařízení se ukázal jako nejvhodnější membránový 
dělič. 

Zvolen byl membránový dělič od firmy Thorlabs, Inc. Děliče tohoto výrobce 
mají tloušťku  membrány  d = 2 mm.  Na rozdíl od klínového děliče v ISRWS 
není třeba vliv membránového děliče v ISRER díky jeho minimální  tloušťce 
nijak kompenzovat. 

Zvyšující se absorpce membrány děliče v UV spektrální oblasti v kombinaci s 
klesající  kvantovou  účinností  kamery  (viz  následující  podkapitola  7.4) 
způsobují,  že  je možné měření provádět  ve spektrálním rozsahu přibližně od 
400 nm výše.

7.4. KAMERA G1–1400

Použitá  kamera,  která  již  byla  zmíněna  v  předchozí  podkapitole,  je  CCD 
kamera G1 – 1400 od výrobce Moravské přístroje a.s. Jedná se o astronomickou 
kameru,  která  využívá  čip  Sony ICX285AL.  Výhodou tohoto  čipu je  poměr 
velikosti  jeho pixelů  (6,45 x 6,45 mm2),  jejich  počet  (1360 x 1024)  a  celková 
(nízká) cena kamery. Kamera je chlazena pouze pasivně, nedisponuje chladicím 
systémem čipu. Temný proud je proto u kamery vyšší než v případě kamery 
ISRWS. Rozsah vlnových délek, ve kterých přístroj ISRER pracuje, neklade tak 
vysoké nároky na kameru,  protože v tomto spektrálním rozsahu má výbojka 
výrazně vyšší zářivý výkon a expoziční časy jsou proto kratší, než je tomu v 
případě UV oblasti u přístroje ISRWS. 

7.5. VODOROVNÝ STOLEK PRO VZORKY

Výměna  vzorků v  přístroji  ISRWS i  při  použití  zaměřování  pomocí  CCD 
kamery a laserového světelného svazku byla příliš náročná. Vzorky byly navíc 
upevňovány do držáku vzorků ve tvaru malého svěráku, vzorek tedy mohl být 
snadno poškozen. Jak bylo popsáno, zaměřovací systém nebylo možné rovněž 
použít pro  všechny druhy vzorků.

U  nového  přístroje  byl  proto  navržen  vodorovný  stavitelný  stolek  s 
výměnnými destičkami, v nichž byly otvory různé velikosti. Stolek byl doplněn 
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jedním rovinným zrcadlem, které usměrňuje světelný svazek svisle vzhůru tak, 
aby  dopadl  na  měřený  povrch  vzorku  skrze  otvor  v  destičce  stolku.  Povrch 
destičky stolku je seřízen tak, aby byl právě v předmětové rovině zobrazovací 
soustavy  ISRER.  Vzorek  leží  na  destičce  měřeným povrchem  dolů  proti 
přicházejícímu světelnému svazku. Tato poloha by měla zaručit stejné nastavení 
měřených povrchů všech vzorků nezávisle na tloušťce jejich podložky. 

7.6. NÁVRH ZOBRAZENÍ

Praktická  měření  s  přístrojem  ISRWS  ukázala,  že  velikost  zobrazované 
plochy  vzorku  rovná  přibližně  20 x 20 mm2 je  dostačující.  Při  návrhu 
zobrazovací  sestavy  ISRER  proto  zůstal  požadavek  na  tuto  velikost  stejný. 
Cílem tedy bylo zobrazit  zmíněnou plochu vzorku na čip CCD kamery. Tím 
bylo definováno obrazové zvětšení přístroje. Zobrazení bylo koncipováno stejně 
jako u přístroje ISRWS, tj.  s použitím jediného sférického zrcadla. K návrhu 
zobrazovací  soustavy  byl  využit  optimalizační  software  Zemax  (dnes 
OpticStudio). Pro přístroj ISRER se ukázalo optimální použití stejného zrcadla 
jako u přístroje ISRWS. Simulace také ukázaly, že by zobrazení mělo dosáhnout 
požadovaného laterálního rozlišení odpovídajícího nové kameře. 

S  využitím programu Zemax byla  pro  přístroj  ISRER otestována  varianta 
zobrazení  mimoosového,  tj.  varianta  se  zobrazovacím  zrcadlem  mírně 
pootočeným vůči dopadajícímu svazku. Aby byl minimalizován úhel pootočení 
zobrazovacího  zrcadla,  který  má  velký  vliv  na  vady  v  zobrazení,  bylo  do 
zobrazovací soustavy umístěno ještě jedno rovinné zrcadlo. Toto zrcadlo odklání 
světelný svazek  z obrazového prostoru hned, jakmile bude tento svazek mimo 
dráhu dopadajícího svazku. 

Kontrolu  rozlišení  simulované  sestavy  je  možné  provézt  pomocí  tzv.  spot 
diagramu,  což je znázornění,  jak bude širokým světelným svazkem zobrazen 
dokonalý bod v předmětové rovině (znázorněno na obrázku 7.7.1). Geometrický 
poloměr  nejkrajnějšího  bodu  bude  mít  přibližně  6 mm,  což  je  hodnota 
srovnatelná s rozlišením plánované kamery. Zobrazení by tedy mělo být velmi 
ostré. 
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7.7. NÁVRH A KONSTRUKCE

Přístroj ISRER byl navržen odlišným způsobem než přístroj ISRWS. Přístroj 
ISRWS byl svého druhu prvním kompletním přístrojem. Jeho základem byla 
tuhá  deska,  na  kterou  byly  pomocí  jednotlivých  držáků  upevňovány  optické 
prvky.  Tento  přístup  umožnil  mnohé  úpravy  přístroje,  které  jsou  popsány  v 
předchozích kapitolách.

Protože přístroj ISRER vznikal až po několika letech zkušeností s používáním 
přístroje ISRWS, byl navržen již bez základní nosné desky a se samonosnou 
skříní. To usnadnilo montáž přístroje. Byla tak také zvýšena tuhost zařízení.

Tělo  přístroje  je  tvořeno hranatou  duralovou  trubkou,  do  které  jsou skrze 
otvory  umístěny  držáky  s  jednotlivými  optickými  prvky.  Tak  je  zaručena 
světlotěsnost přístroje, jednotlivé prvky je možné seřizovat a v případě potřeby 
vyměnit individuálně. Všechny seřizovací prvky jednotlivých držáků prvků se 
nacházejí  vně  těla  přístroje,  přístroj  je  tedy  možné  seřizovat  bez  jakékoliv 
demontáže. 
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Obr.  7.7.1:Spot  diagram  pro  jednotlivé  vybrané  body  vzorku  (souřadnice  bodů  jsou  
uvedeny nad grafy ve formátu OBJ: x, y MM, např. bod ležící v optické ose je označen OBJ:  
0.00, 0.00 MM). Lze si povšimnout vlivu mimoosového zobrazení [31].



Jednoduchou výměnou hlavních částí, tj. děliče svazku, kamery a světelného 
zdroje (ty jsou k tomu také uzpůsobeny) je možné přístroj jednoduše upravit pro 
různé spektrální rozsahy.

8.  MĚŘENÍ PROVEDENÁ POMOCÍ ZOBRAZOVACÍCH 
SPEKTROSKOPICKÝCH REFLEKTOMETRŮ

Přístroje ISRM byly použity pro měření celé řady různých vzorků. Většinou 
se jednalo o vzorky vrstev, u nichž bylo cílem určit lokální parametry vrstvy, tj. 
lokální tloušťku a lokální optické konstanty. Technika ISR je založena na měření 
spektrální závislosti lokální relativní odrazivosti vzorků. Její aplikace tak mohou 
být širší, než je pouze určování map optických parametrů vzorků tenkých vrstev. 

8.1. MĚŘENÍ LOKÁLNÍCH OPTICKÝCH PARAMETRŮ PODÉL 
PLOCHY VZORKŮ TENKÝCH VRSTEV

8.1.1. Vrstvy ZnSe na GaAs

Vrstvy  ZnSe  jsou  velmi  důležité  v  optoelektronice.  I  když  je  technologie 
jejich výroby v  komerční  oblasti  na vysoké úrovni,  v  počátku zavádění  této 
výroby mohou zmíněné vrstvy vykazovat velké neuniformity. Technika ISR byla 
v  případě  zmíněných  vrstev  použita  jako  samostatná  metoda  k  určení  nejen 
mapy lokální tloušťky, ale i spektrálních závislostí lokálních optických konstant. 
Experimentální  data  měření  pomocí  ISR byla  využita  také  k  určení  drsnosti 
povrchu horního rozhraní vrstvy. Při vyhodnocování bylo použito metody ISR 
nejprve  jako doplňkové metody k určení  mapy lokálních  tlouštěk  a  hodnoty 
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Obr. 7.7.2: Počítačem vytvořená ilustrace návrhu přístroje ISRER s odkrytou boční stěnou  
těla přístroje.



RMS drsnosti  [10],  později   jako samostatné  „multi–pixel“  metody k určení 
všech hledaných parametrů (viz obrázek 8.1.1) [13]

8.1.2. Vrstvy SiOxCyHz a CNxH

Technika ISR je také vhodná ke studiu organických vrstev.  Jako v mnoha 
případech  také  zde  v  počátcích  vývoje  technologie  vytváření  vrstev  mohou 
výsledné  vrstvy  projevovat  značné  neuniformity.  Dvě  neuniformní  vrstvy  z 
materiálů SiOxCyHz a CNxH byly vytvořeny na podložce monokrystalického Si. 
Lokální  optické  parametry  byly  určeny  pro  vrstvu  SiOxCyHz nejprve  v 
kombinaci s konvenčními technikami jako VASE a SR. Technika ISR pak byla 
použita pouze k určení mapy lokálních tlouštěk vzorku  [14] V další publikaci 
[24] už byly parametry vrstev SiOxCyHz a CNxH určeny pouze na základě ISR 
měření využitím „multi–pixel“ metody ISR (viz obrázek 8.2.1).

8.2. VZORKY S VYSOKÝMI GRADIENTY TLOUŠŤKY

Omezení  přístroje  ISRWS  a  hlavně  potenciál  techniky  ISR  se  poprvé 
projevily  u  vzorků  vrstev  SiO2 na  podložkách  monokrystalického  Si 
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Obr. 8.1.1: Mapy tloušťky a drsnosti vzorku ZnSe. [13]

Obr. 8.2.1: Mapy tloušťky  SiOxCyHz a  CNx H [24].



připravených  pomocí  technologie  plasma  jet.  Vrstvy  takto  připravené  se 
vyznačují velkými gradienty v tloušťce vrstvy. 

Technika  ISR  se  v  tomto  případě  ukázala  nedocenitelnou,  protože  jako 
prakticky  jediná  byla  schopna  nedestruktivně  zaznamenat  průběh  lokální 
tloušťky vrstvy vytvořené technologií  plasma jet  [20]. ISR byla použita jako 
samostatná  metoda  pro  určení  optických  parametrů  vrstvy  vytvořené  z 
hexamethyldisiloxanu  technologií  plasma jet  a  byla  srovnána  s  konvenčními 
technikami  měření  profilů  vrstev  –  dotykovou  profilometrií  a  mikroskopií 
atomárních sil AFM.

Na obrázku 8.3.1a) je záznam téhož vzorku vytvořeného technologií plasma 
jet, který byl získán oběma přístroji. Rozdíl mezi záznamy je jasně patrný. To 
ještě lépe znázorňují zjištěné mapy tlouštěk na obrázku  8.3.1b), kde lze jasně 
vidět hranice, kdy ještě bylo možné data z ISRWS zpracovat a kdy byl gradient 
neuniformity už příliš vysoký.

8.3. MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ ODRAZIVOSTI VZORKU

Technika  ISR  je  v  principu  relativní  (odrazivost  studovaného  vzorku  je 
srovnávána  s  odrazivostí  vzorku  referenčního).  Při  použití  známého 
referenčního  vzorku  je  možné  získat  také  hodnoty  absolutní  odrazivosti 
studovaného vzorku (numerický model již může počítat se vstupními daty ve 
formě  relativní  odrazivosti).  V  některých  případech  (například  při  studiu 
vnějších  atmosferických  vlivů  na  kvalitu  plochy  zrcadel  těmto  vlivům 
vystavených) je znalost mapy lokální absolutní odrazivosti nezbytná.

26

Obr.  8.3.1:  Výřezy  záznamů  a  3D  mapy  tlouštěk  vzorku  vrstvy  hexamethyldisiloxanu  
připraveného technologií plasma jet. Nahoře je uveden záznam ze staršího ISRWS, dole pak z  
nového ISRER. Oba záznamy vlevo byly vytvořeny při vlnové délce 400 nm [31].



 Výhodou techniky ISR je zobrazovací podstata měření a možnost srovnání 
jednotlivých míst na vzorku. Dojde–li k lokálním změnám odrazivosti nemusí je 
konvenční SR odhalit.

8.4. MĚŘENÍ ÚROVNĚ REDUKCE KOVŮ Z ORGANICKÝCH 
SLOUČENIN

Základním  výstupem  měření  technikou  ISR  je  mapa  spektrální  závislosti 
relativní  lokální  odrazivosti  vzorku.  Jelikož  je  tato  odrazivost  závislá  na 
chemickém  složení  vrstvy,  je  možné  data  z  ISR  použít  také  k  detekci 
chemických prvků ve vrstvě. 

Pomocí technologie plasma jet je možné vzorky lokálně tepelně ovlivňovat. 
Takovýto  tepelný  vliv  může  vyvolat  chemické  procesy  ve  vrstvě.  Jednou  z 
možných aplikací  technologie  plasma jet  je vytváření  vodivých spojení  mezi 
vybranými místy na vzorku. U vybraných organometalických sloučenin nastane 
při vystavení vysokým teplotám plasmy lokální redukce kovu v jeho metalické 
formě. Takto by mělo být možné vytvořit kovové vodivé spojení na vzorku.

Princip charakterizace takovýchto vzorků pomocí techniky ISR je založen na 
tom, že organometalická sloučenina a kov (například zlato) v metalické formě 
mají  výrazně  rozdílnou  spektrální  závislost  odrazivosti.  Zatímco  zlato  v 
metalické formě má ve viditelném a infračerveném spektru vysokou a velmi 
dobře  známou  spektrální  závislost  odrazivosti,  základní  organometalická 
sloučenina světlo relativně silně absorbuje.

Vyhodnocení bylo založeno pouze na rozlišení  odrazivostí  obou materiálů. 
Byl při tom použit model, ve kterém oblast studovaného vzorku zobrazená na 
každý pixel CCD čipu je částečně pokryta čistým zlatem a částečně organickou 
sloučeninou. Z výstupního signálu každého CCD pixelu se pak určoval poměr 
ploch připadajících jednotlivým materiálům. Označí–li se tento poměr jako  p, 
spektrální  lokální  odrazivost  zlata  jako  RAu,  spektrální  lokální  odrazivost 
organického materiálu jako  Rorg a měřená relativní lokální odrazivost  jako  R, 
platí 

R(λ)=pR Au(λ)+(1−p)Rorg (λ) (8.4.1)

Na  obrázku  9.1a)  je  znázorněna  mapa  hodnot  p  ve  srovnání  s  měřením 
provedeným pomocí konfokálního mikroskopu  9.1b). Obrázek z konfokálního 
mikroskopu vypadá na pohled lépe z důvodu jeho vyššího laterálního rozlišení. 
Mapa  p  získaná pomocí ISRWS ale poskytuje kvantitativní  informaci o míře 
redukce  zlata  z  organometalické  sloučeniny  vlivem plasmy.  Důležité  je  také 
zmínit, že horší laterální rozlišení je omezením přístroje ISRM, ne však techniky 
ISR. [25].
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9. DALŠÍ VÝVOJ ZOBRAZOVACÍCH TECHNIK

Technika  ISR prošla  za  dobu  své  existence  řadou  vylepšení  jak  v  oblasti 
zdokonalování  přístrojů (zvětšování jejich spektrálního rozsahu a obrazového 
rozlišení), tak i v oblasti vyhodnocování naměřených dat. Z pozice doplňkové 
metody  ke  konvenčním  metodám  VASE  a  SR  pro  určení  průběhu  tloušťky 
vrstvy podél plochy byly pro některé případy vypracovány metody ISR určující i 
optické konstanty n a k vrstev jako metody zcela samostatné. Omezení techniky 
ISR a s ní  spojených metod ISR při  kolmém dopadu světla stále existují.  V 
případě vrstev lišících se velmi od vrstev ideálních tato technika není už schopna 
poskytnout dostatek měřených dat, aby bylo možné ISR obecně používat jako 
samostatný způsob charakterizace optických vlastností tenkých vrstev.

9.1. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÁ REFLEKTOMETRIE S 
PROMĚNNÝM ÚHLEM DOPADU

Možností,  jak  lze  měřením  technikou  ISR  získat  více  informací  pro 
vyhodnocení výše zmíněných neideálních tenkých vrstev, je rozlišit odrazivost 
vrstev pro složku světla kolmou k rovině dopadu světelného svazku a složku 
rovnoběžnou s touto rovinnou. K tomu je nutné provádět měření pod nenulovým 
úhlem dopadu.

Takové  měření  znamená  výrazné  změny  v  návrhu  celého  přístroje  ISRM. 
Použití  děliče  světelného  svazku  již  není  potřeba,  jelikož  měření  se  běžně 
provádí v okolí Brewstrova úhlu, tedy pod úhly výrazně většími než je nulový 
úhel.  Protože  CCD  čipy  měří  pouze  intenzitu  světla,  ne  jeho  polarizaci,  je 
nezbytné  do  celé  sestavy  kromě  systému  nastavení  úhlu  dopadu  přidat  také 
lineární polarizátor světla. 
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Obr. 9.1: Srovnání snímku a) mapy úrovně p redukce zlata ze vzorku vystaveného působení  
plama jet a b) z konfokálního mikroskopu [25]



9.2. ZOBRAZOVACÍ SPEKTROSKOPICKÁ ELIPSOMETRIE S 
PROMĚNNÝM ÚHLEM DOPADU

Protože  je  z  konstrukčního  pohledu  mezi  přístrojem  ISRM s  proměnným 
úhlem dopadu a zobrazovacím spektroskopickým elipsometrem s proměnným 
úhlem dopadu  (IVASEM z  anglického  Imaging  Variable  Angle  of  Incidence 
Spectroscopic Ellipsometer) relativně malý rozdíl, je logické přistoupit přímo k 
návrhu  tohoto  elipsometru.  Elipsometrie  totiž  ve  srovnání  s  reflektometrií 
poskytuje o měřeném vzorku více informací.

Na rozdíl od ISR, základy zobrazovací elipsometrie byly popsány již koncem 
80. let 20. století [26]. Přesto se nejedná o rozšířenou techniku měření. V době 
psaní této práce je autorovi znám pouze jediný komerční výrobce zobrazovacího 
spektroskopického  elipsometru.  Ten  je  založen  na  kombinaci  optické 
mikroskopie  a  automatické  nulové  elipsometrie.  Další  přístroje  (většinou 
laboratorní vzory) pracují v konfiguraci nulové elipsometrie (null ellipsometry) 
[27],  mimonulové  elipsometrie  (off-null  elipsometry)  [28],  nebo  makro 
elipsometrie  [29]. Stejně jako u konvenční VASE je k dispozici mnohem více 
konstrukčních a technologických řešení, než jsou výše uvedená. Ukazuje se, že 
technika zobrazovací spektroskopické elipsometrie s proměnným úhlem dopadu 
je oblast relativně neprozkoumaná.

Předpokládá se, že vývoj techniky ISR na ÚFI VUT v Brně plynule přejde na 
vývoj  techniky  IVASE,  která  má  mnoho  společného  nejen  s  konvenční 
elipsometrií, ale také s ISR. Do jisté míry se dá IVASE považovat za evoluci 
ISR.

9.3. PRVOTNÍ NÁVRH ZOBRAZOVACÍHO SPEKTROSKOPICKÉ-
HO ELIPSOMETRU S PROMĚNNÝM ÚHLEM DOPADU

Omezený  objem získaných  informací  z  ISR,  který  techniku  do  jisté  míry 
předurčuje  k  roli  techniky  doplňkové  (kromě  vybraných  aplikací  (viz 
podkapitola  4.3)),  vedl  k  tvorbě  konstrukčního  návrhu  nejprve  ISRM  s 
proměnným úhlem dopadu a následně k návrhu IVASEM. 

Základem navrženého elipsometru je  goniometr,  pomocí  kterého je  možné 
přesně nastavovat úhel dopadu světelného svazku na studovaný vzorek. Stejně 
jako  v  případě  ISRM  i  v  případě  IVASEM  by  na  vzorek  měl  dopadat 
monochromatický kolimovaný světelný svazek, což zaručuje stejné podmínky 
dopadajícího svazku podél celého měřeného povrchu studovaného vzorku. Aby 
bylo  možné  sledovat  změny  polarizace  světelného  svazku  po  interakci  se 
vzorkem,  je  nutno světelný svazek dopadající  na  povrch vzorku polarizovat. 
Stejně jako v konvenčních elipsometrech bude tedy třeba do systému zařadit 
polarizátor.  Měření  změny  polarizace  světelného  svazku  po  odrazu  od 
studovaného vzorku umožní analyzátor umístěný za vzorkem. Podle konfigurace 
elipsometru  ještě  může  být  některý  z  polarizátorů  doplněn  o  kompenzátor. 
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Zobrazovací sestava se bude nacházet až za analyzátorem a stejně jako v případě 
ISR by mělo jít o sestavu bez chromatických vad v zobrazení. Předpokládá se 
použití obdobné zobrazovací sestavy jako u ISRER.

V  současné  době  je  připraven  konstrukční  návrh  IVASEM  (viz.  obrázek 
9.3.1).

10. ZÁVĚR

Technika  ISR  je  velmi  výhodná  pro  studium  neuniformních  optických 
tenkých vrstev. Zobrazení studovaného vzorku na čip CCD kamery umožňuje 
měřit velkou plochu vzorku a současně zachovat informaci o změnách optických 
vlastností vzorku podél jeho povrchu. Techniku ISR je možné užít jak v úlohách, 
kdy  je  důležité  velmi  vysoké  laterální  rozlišení  pro  studium velmi  jemných 
struktur, tak v úlohách pro kontrolu unifomity vzorků připravovaných novými 
technologiemi, či pro studium neuniformit cíleně připravovaných.

Na  Ústavu  fyzikálního  inženýrství  je  technika  ISR  vyvíjena  již  řadu  let, 
během nichž byly sestaveny dva přístroje ISRM. První z nich byl zkonstruován 
se širokým spektrálním rozsahem. Tento přístroj byl následně upravován, aby 
byl maximalizován jeho potenciál. 

Druhý přístroj vznikl na základě požadavků, které nemohl první přístroj bez 
velmi razantních úprav splnit. Tento druhý přístroj byl konstrukčně koncipován 
odlišně od prvního přístroje, což vedlo k jeho menším rozměrům a k vyššímu 
obrazovému rozlišení. 

Technika  ISR byla  použita  pro  relativně  široké  spektrum úloh a  výsledky 
měření provedených s uvedenými přístroji byly publikovány v mezinárodních 
vědeckých  časopisech.  Technika  se  ukazuje  v  některých  aplikacích  velmi 
přínosnou,  má  ale  jistá  nepřekonatelná  omezení.  Dalším  krokem  ve  vývoji 
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Obr. 9.3.1: Počítačem vygenerovaný náhled na navržený přístroj IVASEM.



zobrazovacích  technik  pro  optickou  charakterizaci  tenkých  vrstev  se  jeví 
technika zobrazovací spektroskopické elipsometrie s proměnným úhlem dopadu 
světelného  svazku.  Významnou  výhodou  při  realizaci  této  techniky  je  velká 
konstrukční  podobnost  se  zobrazovacím  spektroskopickým  reflektometrem. 
Technika  zobrazovací  spektroskopické  elipsometrie  je  obecně  citlivější  a 
poskytuje  více  informací  o  studovaném  vzorku  ve  srovnání  s  technikou 
zobrazovací spektroskopické reflektometrie, která byla předmětem předkládané 
dizertační práce.
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ABSTRAKT

Práce  se  zabývá  technikou  zobrazovací  spektroskopické  reflektometrie 
vyvíjenou  na  Ústavu  fyzikálního  inženýrství  Vysokého  učení  technického  v 
Brně. Jedná se o techniku vhodnou k charakterizaci vzorků neuniformních podél 
jejich povrchu. Technika je primárně používána k optické charakterizaci tenkých 
vrstev. 

V úvodní části práce jsou popsány základní fyzikální principy, na kterých je 
technika založena. Dále je popsána metodika získávání měřených dat a základní 
popis  metod  zpracování  těchto  dat.  Je  rovněž  popsán  základní  koncept 
zobrazovacího spektroskopického reflektometru včetně rozboru různých variant 
jednotlivých částí přístroje. 

V hlavní části se práce zabývá popisem dvou realizovaných přístrojů včetně 
popisu  některých  kroků  při  vývoji  těchto  přístrojů.  Jsou  také  prezentovány 
výsledky měření provedených se zmíněnými přístroji.  V závěru práce je pak 
nastíněn  a  odůvodněn  směr  vývoje  techniky  zobrazovací  spektroskopické 
reflektometrie k zobrazovací spektroskopické elipsometrii. 

ABSTRACT

The  work  deals  with  a  technique  of  imaging  spectroscopic  reflectometry 
developed  at  The  Institute  of  Physical  Engineering,  Brno  University  of 
Technology. The technique is well suited for characterization of samples non-
uniform  along  their  surfaces.  The  technique  is  primarily  used  for  optical 
characterization of thin films. 

First part of the work is focused on basic physical principles of the technique 
and  on  ways  in  which  measurement  data  are  obtained.  It  contains  a  basic 
description  of  evaluating  methods  and  a  basic  concept  of  an  imaging 
spectroscopic reflectometer with a description of main parts of such a device.

The main part of the work is focused on a description of two devices which 
were built at The Institute of Physical Engineering together with a description of 
some  of  upgrades  which  were  implemented  to  these  devices  during  their 
development. A description of measurements done with the two devices is also 
included. Last part of the work is then focused on further development of the 
technique.  Intention  of  possible  evolution  of  the  technique  to  imaging 
spectroscopic ellipsometry is proposed.
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