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ثیست ٍ یکویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،1393 ُ دی هب25  تب23

اًذازُگیری ضخاهت الیِ ًازک با استفادُ از فاصلِ فریٌِّای تَزیغ ضذت از ّن در
ًقص پراش فرًل از پلِ فازی
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 ایي بستگی.چکیذُ– تَزیغ ضذت ٍ فاصلِّای فریٌِ ّای آى در ًقص پراش فرًل از پلِ بِ ارتفاع پلِ ٍ زاٍیِ فرٍد ًَر بستگی دارد
جْاًی است ٍ با داضتي ًوَدارّای ًظری فَاصل فریٌِّای ضذت بر حسب فاز هیتَاى فاز ًاضی از پلِ ٍ ارتفاع آى را با دقت قابلتَجْی
 فاز ًاضی، با استفادُ از ایي ًوَدارّا ٍ هقایسِ آىّا با دادُّای تجربیِ حاصل از ًقص پراش چٌذیي پلِ با ارتفاعّای هختلف.تؼییي کرد
. ػذم قطؼیت در اًذازُگیریّا کوتر از چٌذ ًاًَهتر است. ًاًَهتر اًذازُ گرفتین635/8 ٍ 535 از پلِّا ٍ ضخاهت آىّا را با دٍ طَل هَج
 فشیٌِّبی ضذت،ِ ضخبهت الی، پلِ فبصی، پشاش فشًل-ُکلیذ ٍاط

Thickness measurement using the extrema of the intensity profile in Fresnel
diffraction from a phase step
Y. Ganjkhani 1, M .T. Tavassoli 1, S. R. Hosseini 1, M. Jafari Siavashani 2and A. Kouhian 1
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Abstract- In Fresnel diffraction from a phase step, the intensity profile and spacing between its extremum points have
a universal dependence on step height and light's incident angle. Therefore, plotting variations of the distances of
these extrema versus the phase, provides the phase due to the step and the height of the step with remarkable
accuracy. We've applied these plots on experimentally obtained data of diffraction patterns from steps with different
heights to measure their thickness, using two wavelengths, 532 nm and 632.8 nm. The uncertainty of the results is
less than few nanometers.
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 23تب  25دیوبُ  ،1393داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
سیٌَس ٍ کسیٌَس فشًل( ٍ
اص لجِ پلِ ثستگی داسد:

 -1هقذهِ
ضخبهت الیِّبی ًبصک ثش سٍی سبیش خَاظ آىّب
تبثیشگزاس است ،اص ایيسٍ ضخبهت پبساهتش هْوی دس فٌبٍسی
الیِّبی ًبصک هحسَة هی ضَد [ .]1سٍشّبی هکبًیکی
ٍ اپتیکی هتؼذدی ثشای اًذاصُگیشی ضخبهت ٍجَد داسد
[ّ .]2ش یک اص ایي سٍشّب اهتیبص ٍ هحذٍدیت خبظ خَد
سا داسًذ .ثشای الیِّبی ًسجتب ًبصک هؼوَال اص سٍشّبی
تذاخلسٌجی استفبدُ هی ضَد ،کِ دقت آى اص هشتجِ چٌذ
دُ ًبًَهتش است [.]3
اخیشا اص پشاش فشًل اص پلِ فبصی دس سٌجص ضخبهت الیِ-
ّبیی کِ ثِ ضکل پلِ دس آهذُاًذ ،استفبدُ ضذُ است [.]4
ثب ایي سٍش کِ ثش هجٌبی تغییشات هتَسظ ًوبیبًی سِ فشیض
هشکضیِ ًقص پشاش فشًل ثب تغییش فبص است ،گستشُ ٍسیؼی
اص ضخبهتّب سا ثب دقتی اص هشتجِ چٌذ ًبًَهتش سٌجیذُاًذ.
اهب ثشای هحبسجِ ضخبهت ثب ایي سٍش حذاقل ثِ تؼذادی
تػَیش اص ًقص پشاش پلِ دس صٍایبی هختلف ًیبصهٌذین .ثِ
ػالٍُ خغی ًجَدى ضذت ثجتضذُ تَسظ آضکبسسبصّب دس
دقت ایي سٍش تبثیشگزاس است.
دس سٍضی کِ دس ایي هقبلِ هؼشفی هیکٌین ،استفبع پلِ سا
تٌْب ثب یک تػَیش اص ًقص پشاش فشًل هیتَاى اًذاصُگیشی
کشد .دس ایي سٍش هؼیبس تغییشات فَاغل فشیٌِّبی ًقص
ضذت اص یکذیگش ثب تغییش فبص است ،ثٌبثشایي ثِ سٌجص
دقیق ضذت ًیبصی ًیستً .وَداسّبی تغییش هکبى فشیٌِّب
اص یکذیگش ثش حست فبص ًوَداسّبیی جْبًیاًذ .اص ایي سٍ فبص
یک ًقص پشاش هجَْل سا ثب هقبیسِ فَاغل فشیٌِّبی آى
ثب ایي ًوَداسّب هیتَاى ثذست آٍسد.

()3

(

∫

اگش اص ساثغِ (ً )1سجت ثِ
ثذست هیآیذ:
()4

)

هطتق ثگیشین ،ساثغِ صیش
(

غفشّبی ایي ساثغِ دس ّش فبص ،هکبى فشیٌِّبی ضذت سا دس
ّوبى فبص ثذست هیدّذ .دس ضکل ً 2وَداس ضذت پشاش
فشًل ٍ هطتق آى ثشای فبص  9 /5سسن ضذُاًذ.

(الف)

(ة)

ضکل  :2الف) تَصیغ ضذت دس ًقص پشاش فشًل ثشای فبص  .9 /5ة)
هطتق ضذت دس ّویي فبص .هکبى فشیٌِّبی ضذت ثش سٍی ضکل(الف)
ٍ غفشّبی هطتق ثش سٍی ضکل (ة) هطخع ضذُاًذ.

) (

اص سٍاثهظ ( )4( ٍ )1پیذاسهت کههِ تَصیهغ ضهذت ٍ هکههبى
فشیٌِّبی آى ثِ فبص ثستگی داسًذ .دس ٍاقغ ثهشای ّهش فهبص،
تَصیغ ضذت ٍ هکبىّبی فشیٌِّب هقبدیشی یکتب ٍ هٌحػهش
ثفشد داسد .ایي یؼٌی اگهش فَاغهل فشیٌهِّهب سا ثهشای یهک
تَصیغ ضذت ثذاًین ،فبص تَصیغ ضذت هؼلَم هیضهَد .الجتهِ
ثب هجَْل ثَدى فبص ّش ًقص ضذت ،هکهبى هجهذا ًیهض ،کهِ

ٍ

ّوچٌههیي دس ساثغههِ( ،)1ضههذت اص عشیههق اًتگههشالّههبی
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ضکل :1ضوبی پشاش فشًل اص پلِ فبصی S .چطوِ خغی ثِ هَاصات لجِ
پلِ  St،پلِ ٍ  Scپشدُ هطبّذُ ػوَد ثش ثبسیکِ ثبصتبثیذُ است.

ٍقتی یک ججِْ هَج استَاًِای کهِ هحهَس تقهبسى آى ثهِ
هَاصات لجِ پلِ است ،هغبثق ضکل ،1ثِ پلِ ای ثِ استفبع h
کِ داسای ضشایت ثبصتبة یکسبًی دس دٍ عشف لجِ است ،ثش-
خَسد هیکٌذ ،ضذت ثٌْجبسضذُ هَج پشاضیذُ دس ًقغهِ P
سٍی پشدُ ثب استفبدُ اص اًتگشال فشًل-کیشضهْف ،اص ساثغهِ
صیش ثذست هیآیذ [:]5

کِ دس ایي ساثغِ فبص ثب استفبع پلِ  ٍ hصاٍیِ فشٍد
عَل هَج ًَس ثِ غَست صیش هشثَط هیضَد:
()2

)

(

∫

فبغلِ اص لجِ پلِ ٍ  R’ ٍ Rثِ تشتیت فبغلِ هجذا
هختػبت اص چطوِ ٍ ًقغِ هطبّذُ ّستٌذ.

 -5هباًی ًظری

()1

√

)

) ،ثِ فبغلِ ثٌْجبسضهذُ
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()5

|

ضکل ً :3وَداس تغییشات فبص ثش حست کویت  RDثشای پٌج ثیطیٌِ
ٍ پٌج کویٌِ اٍلِ سوت ساست لجِ پلِ ( کِ هقبدیش  RDثشای ایي
فشیٌِ ّب هاجت است) ٍ ّوچٌیي ثشای سوت چپِ لجِ پلِ(کِ هقبدیش
 RDثشای آًْب هٌفی است) .خغَط پیَستِ هشثَط ثِ ثیطیٌِّب ٍ
خغَط گسستِ هشثَط ثِ کویٌِّب ّستٌذ.

R

 -3آزهایص ٍ ًتایج:

هکبى کویٌِ
کِ دس آى هکبى ّش یک اص فشیٌِّب،
هشکضی ،هکبى ثیطیٌِ اٍل سوت ساست یب چپ لجِ
است .دس یبفتي هکبى فشیٌِّب اص سٍضی ثِ ًبم sub-pixel
استفبدُ هیضَد ،کِ دس آى ثب ثشاصش تبثؼی هتقبسى ثش
ًوَداس ضذت دس حَالی ًقبط فشیٌِ ،هکبى فشیٌِّب ثب دقتی
اص هشتجِ  0/1پیکسل قبثل حػَل است .الصم ثِ رکش است،
ػذم استفبدُ اص ایي سٍش خغبیی اص هشتجِ دُ ًبًَهتش یب
ثیطتش دس استفبع ٍاسد هیکٌذ.
ًوَداسّبی تغییشات فبص ثش حست ً ،RDوَداسّبیی دٍسُای
ثب دٍسُ ّ 2ستٌذ .دس ضکل  ،3ایي ًوَداسّهب ثهشای پهٌج
ثیطیٌِ ٍ پٌج کویٌِ اٍل سوت ساست ٍ سهوت چهپ لجهِ
] سسن ضذُاًذ .کبفیست دس ًقص ضهذت
پلِ دس ثبصُ [
ثب فهبص ًهبهؼلَم کویهت  RDسا ثهشای تؼهذادی اص فشیٌهِّهب
ثذستآٍسین .ثب هقبیسِ هقبدیش ثذستآهذُ ثب هٌحٌیّهبی
هشثَط ثِ ّش فشیٌِ دس ضکل ّ ،3هش یهک اص فشیٌهِّهب فهبص
ًقص ضذت سا ثذست هیدٌّذ .الجتِ فبصی کِ ثِ ایي سٍش
ثذست هیآیذ ( ) ثیي غفش تب  2است ،فبص ٍاقؼی اهب ثِ
است ،کِ  mتؼذاد دفؼبتی است
غَست
کِ ثؼذ اص صاٍیِ (هشثَط ثِ ًقص پشاش ثجتضذُ) تب
صاٍیِ  90دسجِ (ثِ جض دقیقب دس  90دسجِ) ًقص ضذت

ثشای تْیِ پلِ ًبًَهتشی ،اثتذا سٍی یک الم ضیطِای کِ
ًیوی اص آى ثب یک هبسک پَضبًذُ ضذُ ،الیِای ثِ استفبع
پلِ هَسد ًظش ًطبًذُ هیضَد .سپس ثب ثشداضتي هبسک،
توبم سغح الم ثبس دیگش الیًِطبًی هیضَد ،کِ پلِای ثب
ضشایت ثبصتبة یکسبى ثذست آیذ .دس ایي کبس دس ّش دٍ
هشحلِی الیًِطبًی اص آلَهیٌیَم استفبدُ ضذُ است.
چیذهبى آصهبیص دس ضکل  4آهذُ استًَ .س لیضس کِ ثب
گزس اص ثبسیکِگستش پْي ٍ هَاصی ضذًُ ،وًَِ سا کِ سٍی
ًگِداسًذُای سٍی هحَس دٍساى گًَیَهتشی ثب دقت یک
دقیقِ قشاس گشفتِ ،سٍضي هیکٌذ .دس آصهبیصّب اص دٍ لیضس
 He-Neثب عَلهَج ً 632/8بًَهتش ٍ ّبسهًَیک دٍم لیضس
 Nd-YAGثب عَلهَج ً 532بًَهتش استفبدُ ضذ.
حبال ثب چشخبًذى گًَیَهتش ،دس صٍایبی هطخع ،تػَیش
ًقص پشاش حبغل سا تَسظ آضکبسسبص ثجت هیکٌینً .وبیِ
ضذت ثب هیبًگیيگیشی اص ًقص پشاش دس ساستبیی ثِ
هَاصات لجِ ثذست هیآیذ .ضکل ً 5قص پشاش ٍ ًوبیِ
ضذت ًظیش سا ثشای پلِای ثِ ضخبهت ً 110بًَهتش دس دٍ
صاٍیِ ًطبى هیدّذ .عَلهَج ًَس فشٍدیً 532بًَهتش
است.
ضکل  :4چیذهبى آصهبیص .دٍ ػذسی  L2 ٍ L1ثِ ػٌَاى ثبسیکِ
گستش P،رٍصًِ هیکشًٍی G ،گًَیَهتش St ،پلِ ٍ  PCسایبًِ ضخػی
ّستٌذ.

(الف)
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هؼشف لجِ پلِ است ،هجَْل اسهت .اههب ههیتهَاى فَاغهل
فشیٌِّب سا اص یک فشیٌِ هطخع (ثِ ػٌهَاى هاهبل کویٌهِ
هشکضی) سٌجیذ .ثِػالًٍُ ،قص ضهذت تَسهظ آضکبسسهبص
( )CCDدس آسایِای اص پیکسلّهب رخیهشُ ههیضهَد ،اههب دس
ثحث ًظشیً ،وَداسّبی ضذت ثش حست کویت ثی ثؼهذ
سسن هیضَد .ثشای تجذیل فَاغل دس ًقهص ضهذتی کهِ اص
آصهبیص ثذست هیآیذ ثِ فَاغل ثیثؼهذً ،یبصهٌهذ ضهشیت
تجذیل دس ساثغِ (ّ )3ستین کِ خَد هستلضم اًهذاصُگیهشی
فبغلِّب اص چطوِ ٍ پشدُ ٍ ًیض اًذاصُ پیکسلّبست .اهب ثهب
تقسین فبغلِ فشیٌِّب ثِ یهک فبغهلِ هؼیهبس (ههاال فبغهلِ
یکی اص ثیطیٌِّبی اٍل اص کویٌِ هشکضی) ،ثِ ًوَداسّهبیی
ثش حست هتغیش ثیهقیبسی هیسسین ،کِ دس ّش چیهذهبًی
ثب ّش ّ ٍ R' ٍ Rش آضکبسسبصی قبثلاستفبدُ است .ثٌهبثشایي
هتغیش ثیثؼذ  RDثِ غَست صیش تؼشیف هیضَد:
|

هحَ هیضَد (ًوبیبًی غفش هی ضَد) .ثب استفبدُ اص ساثغِ
( ،)2ثب قشاس دادى فبص ٍ صاٍیِ ٍ عَل هَج ّ ،ش فشیٌِ
استفبػی ًیض ثشای پلِ ثذست هیدّذ.
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(ة)

دس جذٍلً ،1تبیج حبغل اص ایي سٍش ثشای  5پلِ ثب
ضخبهتّبی هختلف آهذُاست .اػذادی کِ دس ایي جذٍل
ثشای فبص ّش ًقص پشاش ٍ استفبع پلِ ًظیش گضاسش ضذُاًذ،
ثب هیبًگیيگیشی اص فبص ٍ استفبع حبغل اص ثیست فشیٌِ دس
ّوبى ًقص ثذست آهذُاًذ .خغب ًیض ،اًحشاف اص هؼیبس فبصّب
ٍ استفبعّبی حبغل اص ثیست فشیٌِ دس ّش ًقص پشاش
است .اغَال فبص حبغل اص ّوِ فشیٌِّب ثشای یک ًقص
ضذت ثبیذ یکسبى ثبضذ ،اهب دس ػول ،یکٌَاخت ًجَدى
ضخبهت الیِ دس ساستبی لجِ پلِ ،هَاصی ًجَدى ساستبی
ػوَدی  CCDثب لجِ پلِ ،تؼذادِ پیکسلّبی ػوَدی کِ
هیبًگیيگیشی سٍی آىّب اًجبم هیضَد ٍ هحَسی ًجَدى
ثبسیکِ فشٍدی ،دس تؼییي هکبى ّش فشیٌِ ٍ فبصی کِ ثذست
هیدّذ ،خغب ٍاسد هیکٌذ .ثٌبثشایي دس چیذهبى آصهبیص
تب جبی هوکي ثِ ّنساستب ثَدى لجِ پلِ ٍ هحَس دٍساى
گًَیَهتش ٍ ،تقبسى ثبسیکِ فشٍدی ًسجت ثِ لجِ پلِ تَجِ
هیضَدّ .وچٌیي دس هیبًگیيگیشی سؼی هیضَد کِ
ّوَاسُ اص ًبحیِ هطخػی اص ّش ًوًَِ ٍ تؼذاد پیکسلّبی
هطخػی اص ّش ػکس استفبدُ ضَدّ .وبًغَس کِ دیذُ
هیضَد ،خغبی فبص ٍ استفبع ثب ایي سٍش ثِ تشتیت کوتش اص
ً 5 ٍ 0/04بًَهتش است ،کِ ثب استفبدُ اص تؼذاد فشیٌِ-
ّبی ثیطتش ٍ چٌذ ًقص پشاش دس صٍایبی هختلف ثشای ّش
پلِ هی تَاى دقت اًذاصُگیشی استفبع سا ثبال ثشد ٍ اص غحت
ًتبیج هغوئيتش ضذ .دس ستَى آخش ًتبیج حبغل اص سٍش
ًوبیبًی ًیض آهذُ است [.]4

ً -4تیجِگیری:
ثب سٍضی کِ اسائِ ضذ هیتَاى ثب استفبدُ اص یک تػَیش اص
ًقص پشاش فشًل ٍ ًوَداسّبی تؼذاد دلخَاّی اص فشیٌِ-
ّبی آى ،ضخبهت الیِ سا ثِ عَس اعویٌبىثخطی ثب ػذم
قغؼیتی کوتش اص ً 5بًَهتش اًذاصُگشفت .استفبدُ اص هکبى
فشیٌِّب ٍ ًِ ضذت آىّب ،هب سا اص ضذتسٌجی دقیق ثی-
ًیبص هیکٌذ.
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جذٍل  :1فبص ٍ استفبع حبغل اص یک تػَیش ًقص پشاش ثشای  5الیِ
هختلف ثب دٍ عَل هَج  . =532 nmٍ = 632/8 nmستَى اٍل
اص سوت چپ ضوبسُ الیِ  ،ستَى  2صاٍیِ فشٍدی ثش حست دسجِ،
ستَى  ،4 ٍ3فبص ٍ استفبع ثب عَل هَج  ،ستَى  ، 6 ٍ5فبص ٍ استفبع
ثب عَل هَج  ٍ ،ستَى آخش استفبع اص سٍش ًوبیبًی ثب عَل هَج
است.

780

Downloaded from opsi.ir at 11:39 +0330 on Tuesday November 20th 2018

ضکل  :5دٍ ًقص پشاش فشًل ٍ ًوَداس ضذت هتٌبظش آىّب ثشای پلِ
ً 110بًَهتشی دس صٍایبی الف)  14دسجِ ٍ ة)  54دسجِ.

