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Abstract- In this paper, a method for measuring 3D surface topography by using a phase modulated Mirau interferometric
microscope is presented. Phase shifting is one of the methods to analyze interference patterns of the microscope. In this
research an LCD is used as a phase modulator to apply the phase shifts. The advantages of this method compared to the
conventional methods are the possibility of high-speed data acquisition and non-mechanical phase shifting.
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ایي قغؼِ ًغجت ثِ پیشٍالکتزیک اس پبعخ سهبًی كَتبُتزی
ثزخَردار اعت ،كِ ثبػث هیؽَد ثتَاى اس آى ثزای
اًذاسُگیزیّبی آًالیي اعتفبدُ كزد .ثزای ثزرعی دقت
اًذاسُگیزی در ایي رٍػ ٍ درجِثٌذی آى اس ًوًَِ
ؽیؾِّبی تجبدل یَى ؽذُ ثب ًقزُ اعتفبدُ ؽذُ اعت.

 -1مقدمه

 -2مبانی نظری
در هیکزٍعکَح تذاخلی ،ثبریکِ ًَر ثِ دٍ قغوت تقغین
هیؽَد .یکی اس ثبریکِّب ،پظ اس ثبستبة اس آیٌِ هزجغ ثب
ثبریکِ ثبستبثی اس عغح ًوًَِ ،تذاخل هیكٌذ .ثب تحلیل
فزیشّبی تذاخلی هیتَاى عزح عِ ثؼذی ًبصبفی عغح را
ثِدعت آٍرد.
رٍػّبی هختلفی ثزای تحلیل فزیشّب ٍجَد دارد .یکی اس
ایي رٍػّب ،رٍػ جبثِجبیی فبس اعت .هشیت ایي رٍػ
ًغجت ثِ رٍػّبی دیگز حغبعیت كوتز آى ًغجت ثِ
ؽکل ٍ ًحَُ تَسیغ فزیشّب در صفحِ هؾبّذُ اعت.
ثٌبثزایي اس ایي رٍػ هیتَاى ثزای اًذاسُگیزی تَسیغ
فبسّبی پیچیذُ ثب دقت ثیؼتز اعتفبدُ كزد=.<8
در ایي رٍػ ثب اضبفِ كزدى فبس ثبثت ثِ اختالف فبس ؽذت
تذاخلی در چٌذیي هزحلِ ٍ حل هؼبدالت ؽذتّبی ثجت
ؽذُ ،هیتَاى تَسیغ اختالف فبس را در صفحِ هؾبّذُ
تؼییي كزد .ثزای ایي هٌظَر ،اس الگَریتنّبی هتؼذدی
هبًٌذ ،جبثجبیی عِ پلِ  ،چْبر پلِ ٍ  nپلِ اعتفبدُ هیؽَد
=.<8
در ایي پضٍّؼ اس تکٌیک جبثجبیی فبس چْبر پلِ اعتفبدُ
ؽذُ اعت ،كِ در آى چْبر عزح تذاخلی ثجت هیؽَد ٍ
ّز عزح ًغجت ثِ عزح اٍلیِ اختالف فبس    m را
2

m

دارد .اگز ؽذت تذاخلی را ثِ صَرت راثغِ ( )1فزض -
كٌین:
(I ( x, y)  a( x, y)  b( x, y) cos( ( x, y)) )1
ؽذت ایي چْبر عزح ثِ صَرت سیز خَاّذ ثَد:
(I m ( x, y)  a( x, y)  b( x, y) cos( ( x, y)  m ) )2
كِ در رٍاثظ ثبال m ،ؽوبرُ ؽذت ثجت ؽذُ (،)m;0،1،2،3
) a( x, yؽذت سهیٌِ b( x, y) ،تَسیغ داهٌِ ٍ ) ( x, y
تَسیغ فبس ؽذت تذاخلی را ًؾبى هیدٌّذ .ثب حل هؼبدالت
ؽذت ،تَسیغ فبس جغن ثِ صَرت سیز ثذعت هیآیذ =:<8
I I
]  ( x, y)  tan 1[ 3 1
()3
I0  I2
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ثزرعی عِ ثؼذی ًبصبفی عغَح اس هْنتزیي چبلؼّب در
صٌؼت ٍ پضٍّؼّبی ػلوی اعت .ثزرعی عغَح در اثؼبد
ًبًَهتزی كبرثزدّبی گغتزدُای در عٌجؼ
ًبًَعبختبرّبی عغحی یک ثبفت سًذُ ٍ كیفیت عبخت
هذارّبی هجتوغ الکتزًٍیکی ٍ ًَری دارد = .<2ٍ1ثِ
ّویي دلیل ،تحلیل عِ ثؼذی هیکزٍعکَپی اجغبم اس
اّویت خبصی ثزخَردار اعت .در ثزرعی عغَح اس
رٍػّبی هختلفی هبًٌذ هیکزٍعکَح ًیزٍی اتوی
( ،)AFMهیکزٍعکَح الکتزًٍی رٍثؾی (ٍ )SEM
هیکزٍعکَح تذاخلی اعتفبدُ هیؽَد .رٍػ هیکزٍعکَح
تذاخلی اس ًَع غیزتوبعی ٍ غیزتخزیجی ثَدُ كِ ثزای
ثزرعی عغح علَلّب ٍ عغح هبیؼبت در اثؼبد چٌذیي
ًبًَهتز اعتفبدُ هیؽَد ،در صَرتی كِ رٍػّبی پیؾیي
دارای چٌیي قبثلیتی ًیغتٌذ=.<5-3
در هیکزٍعکَح تذاخلی هؼوَالً اس عِ ًَع ػذعی ؽیئی
هیزائَ ،هبیکلغَى ٍ لیٌیک اعتفبدُ هیؽَد .ثب تَجِ ثِ
ثشرگًوبییّبی ایي ػذعیّب ،دقت اًذاسُگیزی آىّب اس
هزتجِ ً 0/1بًَهتز تب ً 10بًَهتز اعت =.<6
در ایي پضٍّؼ اس ػذعی ؽیئی هیزائَ ثزای تحلیل عِ
ثؼذی عغَح اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثزای ایي هٌظَر اس رٍػ
جبثِجبیی فبس ثزای تحلیل فزیشّبی تذاخلی ًبؽی اس ًوًَِ
اعتفبدُ ؽذُ اعت .در ثغیبری اس هَارد ،ثزای ایجبد
اختالف فبس هَرد ًیبس ثزای تحلیل فزیشّبً ،وًَِ هَرد ًظز
را رٍی یک قغؼِ پیشٍالکتزیک قزار هیدٌّذ ٍ ثب اػوبل
ٍلتبص ثِ قغؼِ پیشٍالکتزیک ًوًَِ تحت آسهَى را در اثؼبد
ًبًَهتزی جبثِجب هیكٌٌذ = .<7اهب چَى ایي قغؼِ ثب
جبثِجبیی هکبًیکی ّوزاُ اعت ،هیتَاًذ هَجت لزسػ
ًوًَِ ؽَد ٍ عزػت ٍ دقت اًذاسُگیزی را ًیش كبّؼ دّذ.
اهب در ایي پضٍّؼ ایي اختالف فبس را ثٍِعیلِ یک LCD
اػوبل كزدین كِ رٍؽی غیزهکبًیکی اعت .ایي قغؼِ
حبٍی هلکَلّبی ثیضیگَى هبیغ اعت كِ دارای دٍ
ضزیت ؽکغت ػبدی ٍ غیزػبدی ّغتٌذ .ایجبد اختالف
پتبًغیل ثِ ایي قغؼِ عجت تغییز جْتگیزی هَلکَلّبی
درٍى  ٍ LCDدر ًتیجِ تغییز ضزیتؽکغت هیبًگیي
هیؽَد .ثب قزار دادى ایي قغؼِ در هغیز ًَر ٍ تغییز
ضزیتؽکغت آى هیتَاى فبس ثبثتی ثز رٍی ًَر خزٍجی،
ثِصَرت كٌتزل ؽذُ ،اػوبل كزد.

ثیغتویي كٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ ؽؾویي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى

ثزای اػوبل اختالف فبس اس  LCDاعتفبدُ ؽذُ اعت .راثغِ
اختالف فبس را ثِ صَرت سیز هیتَاى ثیبى كزد:
()4
 m  2kxn,
) n  (nm  n0
در ایي راثغِ  kػذد هَج x ،ضخبهت n ،LCD
هیشاى تغییزات ضزیتؽکغت اعت.

ػذعی ؽیئی
آیٌِ هزجغ
ثبریکِؽکي
ًوًَِ هَرد آسهَى

 -3شرح آزمایش و نتایج
-1-3

در تذاخلعٌجی ثزای ایجبد عزح تذاخلی ،ثبیذ عَل
ّوذٍعی ثیؾتز اس اختالف راُ ًَری ثبریکِّبی تذاخلی
ثبؽذ .اس آىجبیی كِ در ایي ًَع تذاخلعٌج هیکزٍعکَپی،
اختالف راُ ًَری اس هزتجِ چٌذ هیکزٍى اعت ،هیتَاى اس
ثبریکِ ًیوِّوذٍط ًیش اعتفبدُ كزد .اهب اعتفبدُ اس LCD
ثبػث افشایؼ اختالف راُ ًَری ثیي دٍ ثبریکِ هیؽَد ،لذا
در ایي پضٍّؼ اس لیشر ّلین ً -ئَى ثب عَل ّوذٍعی ثبال
ثِ ػٌَاى هٌجغ ًَر اعتفبدُ ؽذُ اعت.

چیدمان آزمایش

ؽکل  1عزحی كلی اس چیذهبى آسهبیؼ را ًوبیؼ
هیدّذ.
ثبریکِ خزٍجی اس هٌجغ ًَر ،تَعظ یک ثبریکِؽکي ثِ
عوت ؽیئی هیزائَ ّذایت ؽذُ ٍ پظ اس ػجَر اس  LCDاس
عغح ًوًَِ ثبستبة هیؽَد .عزح تذاخلی تؾکیل ؽذُ
پظ اس خزٍج اس ؽیئی هیزائَ تَعظ آؽکبرعبس ثجت هی-
ؽَد.

 -2-3درجهبندی و نتایج
ثب اػوبل ٍلتبصّبی هختلف ثِ  LCDاختالف فبسّبی
هختلفی ثیي دٍ ثبریکِ تذاخلی ایجبد هیؽَد .ثزای ایي
هٌظَر ،السم اعت اختالف فبس ًبؽی اس  LCDثزحغت
ٍلتبص اػوبل ؽذُ ثِ آى درجِثٌذی ؽذُ ثبؽذ .ثزای
درجِثٌذی اس یک آیٌِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اعتفبدُ ؽذ ٍ ،در
ّز هزحلِ ثب تغییز ٍلتبص ،عزح تذاخلی ثجت ٍ ثب رٍػ
تحلیل فَریِ ،تَسیغ فبس آى تؼییي ؽذ (ؽکل  .)3ثب
اعتفبدُ اس ًتبیج درجِثٌذی هیتَاى ٍلتبصّبی هزثَط ثزای
ایجبد اختالف فبس  2πٍ3π/2،π،π/2را تؼییي كزد.
ؽکل  :1عزحی كلی اس چیذهبى آسهبیؼ

در ایي تحقیق اس ؽیئی هیزائَ ( 10xعبخت ؽزكت
 )NA ; 0/3 ،WD ; 7/4mm ،Nikonاعتفبدُ ؽذُ اعت.
هغبثق ؽکل ،2ػذعی ؽیئی هیزائَ ؽبهل یک ػذعی
كبًًَی كٌٌذُ ،ثبریکِؽکي ٍ یک آیٌِ ثغیبر كَچک اعت.
ثبریکِ ًَر پظ اس ػجَر اس ػذعی ؽیئی ،تَعظ ثبریکِؽکي
ثِ دٍ قغوت تقغین هیؽَد .یکی اس ثبریکِّب ،اس عغح
آیٌِ داخلی ػذعی ؽیئی (ثبریکِ هزجغ) ٍ ثبریکِ دیگز اس
عغح ًوًَِ ثبستبة هیؽَد (ثبریکِ آسهَى).

ؽکل  :3تغییزات فبس ایجبد ؽذُ در  LCDثز حغت ٍلتبص

ثزای آسهَى دقت رٍػ اعتفبدُ ؽذُ ،اس یک دیَارُ
ًبًَهتزی ؽیؾِای ثب اثؼبد هؾخص ثِ ػٌَاى ًوًَِ
اعتفبدُ ؽذ .ؽکل  4تصَیز هیکزٍعکَح ػجَری ًوًَِ را
ًوبیؼ هیدّذ.
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ؽکل  :2عزحی كلی اس ؽیئی هیزائَ

 8تب  10ثْوي  ،1392داًؾگبُ صٌؼتی ؽیزاس

ؽکل  :4تصَیز هیکزٍعکَپی اس دیَارُ ثِ ػٌَاى ًوًَِ =.<9

ؽکل  5یکی اس چْبر تصَیز هیکزٍعکَپی ثجت ؽذُ ثب
اعتفبدُ اس هیکزٍعکَح تذاخلی هیزائَ را ًوبیؼ هیدّذ.
ثؼذ اس تحلیل دادُّبی ثِدعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس راثغِ
( ٍ )3ثبسعبسی تَسیغ فبس ثِدعت آهذُ اس عغح ًوًَِ،
ارتفبع دیَارُ ثزحغت ًبًَهتز اًذاسُگیزی ؽذُ اعت.
ًتیجِ حبصل در ؽکل ً 6وبیؼ دادُ ؽذُ اعت .در ایي
ؽکل عغح ًوًَِ ثب رًگ آثی هؾخص ؽذُ اعت ٍ ّز چِ
ارتفبع افشایؼ هییبثذ ،رًگ آى هٌغقِ ثِ عوت قزهش
هتوبیل هیؽَد .ثب تَجِ ثِ ؽکل ،هیبًگیي ارتفبع دیَارُ،
ثزاثز ً 112بًَهتز اًذاسُگیزی ؽذُ اعت.

ؽکل  :5تصَیز هیکزٍعکَپی ثجت ؽذُ ثَعیلِ هیکزٍعکَح
تذاخلی هیزائَ.

ؽکل ً :6وبیؼ عِ ثؼذی عغح ًوًَِ اًذاسُگیزی ؽذُ تَعظ
هیکزٍعکَح تذاخلی هیزائَ.

ؽکل  7تصَیز عِ ثؼذی ثجت ؽذُ ثب اعتفبدُ اس
هیکزٍعکَح ًیزٍی اتوی را ًوبیؼ هیدّذ (قغوت
هؾخص ؽذُ در ؽکل .<9= )4
600

ثزاعبط ًتبیج ثِ دعت آهذُ اس هیکزٍعکَح ًیزٍی اتوی
ارتفبع هیبًگیي ایي دیَارُ ثزاثز ً 107بًَهتز اعت .هقبیغِ
ایي ًتیجِ ثب ًتبیج ثِدعت آهذُ هؾخص هیعبسد كِ
خغبی ایي رٍػ اس هزتجِ ً 5بًَهتز اعت.

 -4بحث و نتیجهگیری
در ایي پضٍّؼ ،تصَیز عِ ثؼذی عغح یک ًوًَِ ثب
اعتفبدُ اس رٍػ جبثِجبیی فبس در هیکزٍعکَح هیزائَ
اًذاسُگیزی ؽذ .ثزای ایي هٌظَر اس یک  LCDثزای ایجبد
اختالف فبس ثیي ثبریکِ آسهَى ٍ هزجغ اعتفبدُ ؽذ كِ
رٍؽی غیزهکبًیکی ٍ كن ّشیٌِ اعت ،در صَرتی كِ
هؼوَالً ثزای اػوبل اختالف فبس اس پیشٍالکتزیک اعتفبدُ
هیؽَدٍ .لی پیشٍالکتزیک ثِ ػلت اثزات پغوبًذً ،یبسهٌذ
درجِثٌذی ٍ عیغتنّبی كٌتزل جبًجی اعت ،كِ ثبػث
هیؽَد رٍؽی پزّشیٌِ ثبؽذ .ثٌبثزایي رٍػ ارائِ ؽذُ
جبیگشیي خَثی ثزای ایجبد جبثِجبیی فبس در رٍػّبی
تحلیل فزیشّبی تذاخلی اعت.
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= <9جؼفز هصغفَی اهجذ ،تؾکیل ٍ رؽذ اًجَِّّبی ًقزُ در ثغتز ؽیؾِّبی عَدا-
الین تجبدل یَى ؽذُ  Ag+/Na+در ثزّوکٌؼ ثب ثبریکِ لیشر آرگَى ٍ ثزرعی اثزّبی
حزارتی ٍ كَاًتوی ًبؽی اس ایي پذیذُ ،پبیبىًبهِ دكتزی ،داًؾگبُ تحصیالت تکویلی
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ؽکل  :7تصَیز عِ ثؼذی ثجت ؽذُ اس ًوًَِ تَعظ هیکزٍعکَح
ًیزٍی اتوی =.<9

