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Lukács István Endre
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1. Makyoh rendszerek 7
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1.4.1. Felületi hibák detektálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Bevezető

Kutatómunkámat 2000-ben kezdtem a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató-

intézet Eszközfizikai Osztályán. Mint új munkatárs, egy meglévő kutatási témába kap-

csolódtam be, amely tükörjellegű felületek topográfiájának egy új vizsgálati módszerével,

a Makyoh topográfiával foglalkozott. Értekezésem célja a témában végzett eddigi mun-

kám eredményeinek részletes bemutatása.

A mikrotechnológia és a topográfiamérés

A Si integrált áramkörök feltalálásával, ami J. Kilby (Texas Instrument) és Robert

Noice (Fairchild Semiconductor) nevéhez fűződik 1958-ból [1, 2, 3], a mikrotechnológia

és elektronikai ipar óriási lépést tett meg, és egy olyan fantasztikus negyedévszázados

technikai fejlődés indult útjára, amelyre az emberiség történelmében kevés példát lehet

találni. Negyed évszázad elteltével a chipek megvetették lábukat a tudomány és technika

minden területén. Ott vannak a háztartási eszközeinkben, az autóinkban, a kommuni-

kációban, és ott vannak gyermekeink játékaiban. A fejlődéshez azonban elengedhetetlen

volt a kapcsolódó technológiák fejlődése, mint például a tisztatértechnológia, a robo-

tika, az adalékolástechnika és a Si szeletgyártás technológiája. Munkám ez utóbbihoz

kapcsolódik.

Az integrált áramkörök alapanyagául hibamentes, orientált, tökéletesen śık Si egy-

kristály szeletek szolgálnak. A szeletek śıktól való eltérése lehetetlenné teheti a további

megmunkálás egyes lépéseit (pl. poĺırozás), vagy ronthatja az adott megmunkálási fo-

lyamat paramétereit, ı́gy a legyártott integrált áramkörök minőségét, amely végered-

ményben a selejtes termékek mennyiségében nyilvánul meg. Nyilvánvaló, hogy a minia-

türizálás előrehaladtával a szeletek geometriai paramétereinek toleranciájára vonatkozó

specifikációk egyre szigorúbbak, a specifikációk teljeśıtése egyre problematikusabb, ha

figyelembe vesszük az egyre növekvő szeletátmérőket. Napjainkra szinte az összes vezető

mikroelektronikai cég (Intel, Infineon, Sematec) a 300 mm-es szeletátmérő technológiára

alapozza gyártását, ugyanakkor ezeknek a szeleteknek a śıktól való eltérése nem lehet
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nagyobb néhány mikronnál.

Ezért mind a szeletgyártók, mind a felhasználók részéről jelentős érdeklődés mutat-

kozik olyan érintésmentes, nagy pontosságú, tiszta és gyors módszerek iránt, amellyel a

Si szeletek geometriai, topográfiai hibái minél előbb – akár már a megmunkálás előtt

– kimutathatók, ı́gy a szelet kiemelhető a gyártási folyamatból, és újramegmunkálásra

visszaküldhető. Ezzel a lépéssel a szeletfelhasználók több jelentős technológiai lépést

takaŕıtanak meg, arról nem is beszélve, hogy egy rossz Si szelet bizonyos technológiai

folyamatok közben, mint például a kétoldalú poĺırozás, akár több másikat is véglegesen

tönkre tehet.

A tükörjellegű felületek vizsgálatát számos egyéb iparág is megköveteli. Az optikai

elemek gyártása során elengedhetetlen, hogy az adott elem felületét a gyártó minőśıtse,

a felület kieléǵıtse a megrendelő által igényelt specifikációkat. Másrészt a gyártók folya-

matos ellenőrzéssel a gyártási folyamat esetleges hibáit idejekorán felismerhetik, ezzel

megintcsak számos hibás termék felesleges legyártását takaŕıthatják meg. Végül megem-

ĺıtem, hogy az információs technikában használt optikai és mágneses lemezek valamint

mágneses fejek gyártása és a termék minősége és élettartama szempontjából is óriási

jelentőségel b́ırnak az alapanyagok topográfiai jellemzői.

A felület śıkságának mérésére számos módszert dolgoztak ki, mint például a tapintó-

tűs mérést, vagy a lézeres pásztázást. A 1980-as évek elején egy ősi módszer adaptációja-

ként új topográfiai vizsgálati módszer jelent meg: a Makyoh topográfia, amely alkalmas

tükörjellegű felületek mikrodeformációinak megfigyelésére. Működési elve a következő:

Kollimált fénynyalábbal megviláǵıtjuk a felületet, majd a visszaverődő fényt egy er-

nyőn detektáljuk, amely adott távolságban van a vizsgált felülettől. Az ernyőn létrejött

intenzitás-eloszlásból következtetni lehet a felület topográfiájára. A gyakorlatban termé-

szetesen CCD kamerát, lencsét, tükröt és egyéb optikai elemeket tartalmazó elrendezések

használatosak. Egy ilyen elrendezés látható az 1.5. ábrán.

Az intézetünkben folyó kutatás célja többek között a Makyoh topográfiás vizsgálat

alkalmassá tétele nagy átmérőjű sziĺıcium szeletek vetemedésének valós idejű vizsgála-

tára műveletközi ellenőrzési céllal. Célunk továbbá a mikromechanikai eszközök előálĺı-

tása, az eszközfejlesztés közben fellépő deformációk tanulmányozása, különböző vékony-

réteg anyagállandók mérése és egyéb topografikus alkalmazások kifejlesztése, valamint a

leképezés tulajdonságainak vizsgálata és kvantitat́ıv kiértékelési módszerek kifejlesztése.

Disszertációm fejezeteinek áttekintése

Az első fejezet ćıme: Makyoh rendszerek. Ebben a részben összefoglalom a szakiroda-

lomból vett eredményeket, áttekintem a félvezető technológia metrológiai követelményeit
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és a használt geometriamérési eljárásokat. Pontos defińıcót adok a Makyoh rendszerekre,

ismertetem a Makyoh leképezés alapvető összefüggéseit és ezek korlátait, bemutatom

az eddig publikált legfontosabb mérési eljárásokat, végül bemutatom az intézetünkben

használt berendezéseket. A második fejezettől kezdődően ismertetem saját tudományos

eredményeimet, amelynek ćıme: A rendszerben lévő apertúrák hatásai a Makyoh leképe-

zésre. Ebben a fejezetben elméleti eredményeim felhasználásával bemutatom a Makyoh

rendszerben lévő apertúrák hatásait, amelyeket ḱısérleti úton is alátámasztottam. A

harmadik, Kvantitat́ıv Makyoh topográfia ćımű fejezetben részletesen tárgyalom a Ma-

kyoh képek visszafejtésére kifejlesztett módszereket, ezen belül foglalkozom az iterat́ıv

eljárásokkal, a
”
vet́ıtett rács” módszerével, ismertetem az ezek megvalóśıtására kifejlesz-

tett algoritmusokat, és bemutatom ezen módszerek hibáit. Az utolsó, Makyoh technika

a gyakorlatban ćımű fejezetben bemutatom a Makyoh topográia gyakorlati felhasználá-

sával elért egyéb tudományos eredményeket. Különböző membrán struktúrák Makyoh

vizsgálatával és CMOS áramköröket tartalmazó Si szeletek rétegeinek eltávoĺıtásakor

keletkező deformációk vizsgálatával bemutatom, hogy a módszer sikeresen alkalmazható

Si szeletek megmunkálásának gyártásközi ellenőrzésére, a folyamatok optimalizálására.

A dolgozat összegzéssel és kitekintéssel valamint téziseim tételes felsorolásával zárul.
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1. fejezet

Makyoh rendszerek

Ebben a fejezetben elsősorban a Makyoh topográfia szakirodalomban megjelent tudo-

mányos eredményeit fogom léırni. Bemutatom a sziĺıcium szeletgyártásban alkalmazott

metrológiai követelményeket és a lehetséges megoldásait, definiálom a Makyoh rendsze-

reket, megadom azok osztályozását, és részletesen léırom leképezési törvényeit. Tárgya-

lom a geometriai közeĺıtés érvényességét és határait. Megvizsgálom a kvantitativitással

kapcsolatos problémákat, és ráviláǵıtok azokra a lehetőségekre, amelyek ezeket a problé-

mákat megoldhatják. Bemutatom a szakirodalomban található különböző Makyoh mé-

rések eredményeit, végezetül megadom az intézetünkben található Makyoh berendezés

részletes adatait.

1.1. A félvezető technológia metrológiája

A félvezető technológia fejlődése mind a szeletgyártókkal, mind a felhasználókkal

szemben olyan új követelményeket támaszt, amelyeket csak úgy lehet kieléǵıteni, ha

egyre pontosabb, részletesebb, megb́ızhatóbb mérési eljárásokat dolgozunk ki. Napja-

inkban elengedhetetlen, hogy a gyártó és a felhasználó mérje, ellenőrizze és kontrolálja a

gyártósorról kikerülő termékek, sziĺıcium szeletek elektromos és geometriai tulajdonsá-

gait. Pontosan ismerni kell a szeletekben lévő különböző szennyeződések, főként fémek

eloszlását, az elektron-lyuk rekombinációs idő felületi eloszlását, a lokális vezetőképes-

ségét, a szelet vastagságeloszlását, a szelet első és hátoldali felületének geometriáját. A

szeletek geometriájának mérését a szeletgyártók három tartományra osztották fel (1.1.

ábra). A legelső tartomány, a mikroérdesség, a legkisebb térbeli kiterjedésű geometriai

tartományok mérését jellemzi. Mikroérdességen értünk minden olyan deformációt, ami-

nek laterális mérete 1 µm alatti és a felületre merőleges mérete nem nagyobb 10 nm-nél.

A mikroérdességbe tartoznak többek között a felületre tapadt szennyeződések jelentős
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

1.1. ábra. A sziĺıcium szletek geometriai metrológiájának tartományai.

része, az apróbb karcok, a COP-k1 és a haze is. A második tartomány, a nanotopográ-

fia, az 1 µm–1 mm közötti nagységrendekbe eső laterális méretű és az 1 µm-nél kisebb

felületre merőleges kiterjedésű egyenetlenségek. Ide tartoznak többek között a felületen

lévő apró mélyedések (szakirodalomban:
”
dimples”), a nagyobb karcok, sérülések. A leg-

nagyobb léptékű tartomány neve: simaság. Ebbe a tartományba elsősorban a néhány

mm-nél nagyobb laterális kiterjedésű deformációk tartoznak, egyrészt a sziĺıcium szele-

tek globális geometriai jellemzői (pl. TTV2 vagy FPD3), másrészt a sziĺıcium szeletek

lokális görbületei, vetemedései.

1.2. Alkalmazott deformációmérési eljárások

A dolgozatomban tárgyalt Makyoh topográfia elsősorba a mm-es vagy annál na-

gyobb laterális méretű deformációk vizsgálatára alkalmas, ezért a sziĺıcium technológiá-

ban alkalmazott mérési eljárások közül elsősorban a közepes és nagyléptékű geometriai

paraméterek mérésére szoŕıtkozom.

1 COP = Crystal Originated Particle
2 TTV = Total Thickness Variation
3 FPD = Focal Plane Deviation
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

1.2.1. Kapacit́ıv szenzorok

A félvezető iparban szintén gyakran használják a különböző kapacitásmérésen ala-

puló vastagsági- és alakmérési módszereket. A működési elv a következő: ismert méretű

elektródát a sziĺıcium felületéhez közeĺıtve a kapacitás mérésével az elektróda és a sziĺı-

cium szelet közötti légrés vastagsága meghatározható [4, 5, 6]. A gyakorlatban használt

berendezések általában két egymással párhuzamos, śıkra poĺırozott és kapacit́ıv érzéke-

lőkkel ellátott tömböt tartalmaznak, amelyek közé helyezik a szeletet, végül megmérik

a szelet és az egyes érzékelők közötti távolságot. A mérés pontossága nem lehet jobb,

mint az érzékelőket tartalmazó tömbök śıksága és párhuzamossága. Néhány berendezés

specifikációi szerint a pontosság akár néhányszor t́ız nm. A mérés előnye, hogy egy teljes

topografikus képet ad, amelyből az első és a hátsó oldali felület alakján ḱıvül a szelet

vastagságának térképe is meghatározható, ami például poĺırozási feladatok esetén igen

fontos. A módszer hátránya a nagyon kicsi laterális felbontás, ami miatt már a 2-3 cm-

nél kisebb alakzatok sem láthatóak, valamint a szelet igen prećız mozgatásának és a

rendszer gyakori kalibrálásának szükségessége.

1.2.2. Koherens optikai módszerek

Alakmérésre az optikai metrológiában elterjedtek a koherens optikai módszerek. Ezen

eljárások közös elve az, hogy – mintegy a fény hullámhosszát használva mérőlécül – a

tárgyról vissszaverődő nyaláb fázisinformációját egy referencianyalábbal álĺıtják helyre.A

koherens optikai módszerek egyik fő csoportját a holográfiai eljárások alkotják [7]. A ho-

lográfiában a tárgyakat koherens fénynyalábbal viláǵıtják meg, a visszaverődő hullámot

egy referencianyalábbal interferáltatják, melyet fotografikus lemezen, vagy CCD-vel rög-

źıtik. Az ı́gy keletkező hologramot a referencianyalábbal egyező tulajdonságú nyalábbal

megviláǵıtva a tárgyól visszaverődő hullámfrontot, s ı́gy a tárgy térbeli képét kapják. A

CCD-vel rögźıtett hologram helyreálĺıtása referencianyaláb nélkül, numerikus úton tör-

ténik (digitális holográfia [7]), ez a numerikusan feldolgozható eredmények miatt met-

rológiai célokra alkalmasabb. A holográfiának számos fajtája van, melyek kutatásával

világszerte sokan – többek közt magyar kutatócsoportok is [8] – foglalkoznak.

Az interferometrikus módszerek lényege, hogy az ismert tulajdonságú referencianya-

láb és az ismeretlen felületről visszaverődő hullám interferenciája által az ernyőn a minta

geometriai tulajdonságait tükröző interferometrikus cśıkrendszer jön létre [7, 49, 9].

A gyakorlatban a referencianyaláb rendszerint śıkhullámnak tekinthető, és a mintáról

visszavert nyaláb diffrakciós szöge is kicsi. Ekkor az ernyőn látható cśıkrendszer a vizs-

gált minta szintvonalas képének tekinthető, a két cśık közötti magasságkülönbség az

elrendezéstől és az alkalmazott hullámhossztól függ. A cśıkrendszer kvantitat́ıv értel-

9



1. fejezet: Makyoh rendszerek

mezése nem mindig egyszerű feladat, mivel a kép nem tartalmazza a változás irányát.

Gyakran nem dönthető el közvetlenül, hogy a megfigyelt interferogram domború vagy

homorú felülethez tartozik. Ennek eldöntéséhez az interferogram nulladrendű helyeit kell

meghatározni, amiből akár több is lehet egy képen. Ezt a referencianyaláb fázistolásával,

vagy a minta mozgatásával végzik el. A módszert fáziseltolt interferometriának nevezik

(PSI). Mindezeket figyelembe véve az interferometrikus kép automatikus kiértékelése

bonyolult, de a gyakorlatban megoldott, amihez általában képfeldolgozó szoftvereket

használnak. A hagyományos interferometrikus módszerek felbontása – az alkalmazott

hullámhossztól és elrendezéstől függően – 100-200 nm körüli, de néhány évtizede megje-

lentek ennél jóval pontosabb interferometrikus berendezések is, amelyekkel akár nano-

méteres pontossággal meg lehet határozni a felület alakját. A pontosság növelésére igen

költséges megoldásokat kell integrálni az interferométerbe, mint például a minta piezo-

elektromos mozgatása. Ezenḱıvül a jó tulajdonságokkal (homogenitás, tér- és időbeli

koherencia) rendelkező referencianyaláb létrehozása szintén költséges optikai elemeket

igényel, amely különösen igaz nagy átmérőjű felületek vizsgálatakor.

A koherens optikai módszerek – ı́gy a holografikus interferometria és az interferomet-

ria is – rendḱıvül érzékenyek a mért minta pontos helyzetére, amely ipari környezetben

nem mindig megvalóśıtható. Ha a minta poźıciója egy kicsit is eltér a ḱıvánatostól, ak-

kor olyan sűrű cśıkrendszer jöhet létre, amely kiértékelhetetlen. A mechanikai rezgések

szintén gondot okoznak. A holografikus módszereknél hátrány, hogy a mérés során a

fotografikus lemezek kémiai előh́ıvását is meg kell oldani, kivéve a digitális holográfia

esetében, annak viszont a felbontása jóval kisebb. Mindezek miatt a módszert elsősorban

kisebb felületek egyedi vizsgálatára alkalmazzák, és a félvezetőtechnológiában kevésbbé

terjedt el.

1.2.3. Lézeres pásztázás

A félvezető iparban igen elterjedt topográfiai módszer a szeletek lézeres pásztázása,

aminek lényege, hogy a szelet felületére fókuszált és onnan visszavert lézernyaláb poźıci-

óját egy adott távolságban lévő śıkon mérik, amiből a felület adott pontjának dőlésszöge,

gradiense meghatározható [4, 5, 10, 11]. Eközben a szeletet tengelye körül forgatva és

a tengelyre merőlegesen eltolva spirál mentén végigpásztázzák. A módszert elsősorban

nem teljes topográfia elkésźıtésére, hanem csak a néhány milliméternél nem nagyobb fe-

lületi hibák detektálására használják. A módszer előnye, hogy a szórt fény intenzitásának

mérésével a felületen található szórócentrumokról igen pontos információt lehet nyerni,

amely rendḱıvül fontos adat a további feldolgozás szempontjából. A módszer hátránya

a már emĺıtett lokalitás, és hogy mérés közben a szelet nagy szögsebességgel forog, ı́gy a
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

szelet nem mentes a forgatás során keletkező vibrációktól, a forgatáshoz szükséges váku-

umbefogás hatásaitól, valamint a fellépő tehetetlenségi erők okozta deformációkat sem

szabad figyelmen ḱıvül hagyni. A módszert elsősorban a felületre került szennyeződések,

szemcsék detektálására használják és csak másodsorban topográfiai mérésre.

1.2.4. Moiré módszer

A Moiré módszer elve hasonĺıt a különböző interferometrikus mérési eljáráshoz, sőt

gyakran azokkal analóg módon ı́rható le [7, 9, 49]. Azonban itt nem az egyes hullámok

interferálnak, hanem a mintán mesterségesen létrehozott intenzitás-eloszlás szuperpo-

nálódik egy referencia intenzitás-eloszlásra. Általában a mintára vet́ıtett párhuzamos

egyenes cśıkrendszer által létrehozott intenzitás-eloszlást detektálják egy másik cśık-

rendszer (általában maszk) seǵıtségével (1.2.a. ábra). A két cśıkrendszer szuperpoźıciója

során egy harmadik cśıkrendszer, az ún. Moiré cśıkok alakulnak ki. Az elrendezés geo-

metriai paramétereinek ismeretében a Moiré cśıkok detektálásával a minta geometriája

meghatározható. A mérés felbontása elsősorban a vet́ıtett rács sűrűségétől, valamint a

vet́ıtés és a detektálás iránya által bezárt szögtől függ. A vizsgálható minták méretei

a mikroszkópikus Moiré technikáktól indulva egészen több méter nagyságú szerkezeti

elemekig igen tág határok között változnak. A módszer egy rokon megvalóśıtása, ha el-

hagyják a referencia cśıkrendszert és pusztán a mintára vet́ıtett cśıkrenszert vizsgálják

egy adott szögből detektálva. A minta geometriája háromszögeléssel határozható meg.

Ezzel a módszerrel készült Moiré kép az 1.2.b. ábrán látható.

A Moiré módszert kidolgozták tükörjellegű felületek geometriájának meghatározá-

sára is. A módszer lényege, hogy a tükröző felületet kollimált fénnyel viláǵıtják meg, a

felület fölé pedig egy rácsot helyeznek. A fénynyaláb a rácson átjutva verődik vissza a

felületről, majd ismételten átjut a rácson, és egy ernyőn detektálják. A kialakuló Moiré

cśıkokból a minta topográfiája meghatározható.

1.2.5. A Makyoh topográfia

Eredet

A
”
Makyoh” szó eredete az ókori Távol-Keletre nyúlik vissza. Jelentése japánul va-

rázstükör [12]. A varázstükör eredetileg egy szakrális jelentéssel b́ıró ősi, eredetileg Kı́ná-

ban felfedezett bronztükör, amelynek előálĺıtási módszere később Japánban is elterjedt.

A bronztükör hátoldalába valamilyen vallási szimbólumot grav́ıroztak. Normál fény-

viszonyok között szabad szemmel közvetlenül megfigyelve a tükör felülete tökéletesen

mintázatmentes, de megfelelően elhelyezve egy sötét templomban és a Nap vagy a Hold
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

1.2. ábra. Moiré technikával készült képek. A vet́ıtett rács interferenciája a referencia ráccsal

(a.); és csak a vet́ıtett rács képe egy adott szögből tekintve (b.). Forrás: [9]

egy keskeny fénysugarával megviláǵıtva a templom falára a hátoldalon található misz-

tikus jelképet vet́ıti ki (1.3. ábra). Az évszázadok során a varázstükör feledésbe merült.

A jelenségre európaiak az 1800-as évek elején figyeltek fel a Távol-Keleten, majd olyan

jelentős tudósok kezdték tudományos igényességgel vizsgálni, mint D. Brewster [14], aki-

nek felvetése szerint a hátoldal megmunkálása közben a fém sűrűsége megváltozik, és

ez valamilyen módon megváltoztatja az elülső felületről visszavert fény polarizációját.

Más magyarázatok szerint a tükör reflexióképessége változik. A helyes magyarázatot W.

E. Ayrton és J. Perry [15, 16] találta meg 1879-ben. A jelenség okait vizsgálva arra a

következtetésre jutottak, hogy a jelenségért egyszerűen az első oldalon található mikro-

deformációk a felelősek, amelyek a hátoldali grav́ırozást követő poĺırozás során fellépő

mechanikai feszültségek következtében jelentek meg. A grav́ırozás mentén a felület poĺı-

rozáskor nincs megtámasztva, a poĺırozandó felület kissé behajlik, tehát innen kevesebb

anyagot távoĺıtunk el. A nyomás megszüntével a grav́ırozás mentén kidudorodás lesz. A

kialakult mikrodeformációkat tulajdonképpen lokálisan konvex illetve konkáv tartomá-

nyok rendszere alkotja, amelynek mintázata a varázstükörnél épp a hátoldali ábrának

feleltethető meg. Ha párhuzamos fénynyalábbal megviláǵıtjuk a felületet, akkor az 1.4.

ábra szerint a konvex (domború) tartományok szórják a fényt (defókuszálás), a kon-
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1.3. ábra. A varázstükör hátoldalán valamely szakrális szimbólum képe látható (a.); a tükör

falra kivet́ıtett képe (b.). Forrás: [13]

Hely

Intenzitás

defókuszálás fókuszálás

felület

visszavert sugarak

1.4. ábra. A varázstükör leképezése.

káv (homorú) tartományok pedig gyűjtik (fókuszálás). Így a felülettől adott távolságra

helyezett ernyőn kialakul a felület topográfiájának megfelelő intenzitás-eloszlás. A Ma-

kyoh jelenséget W. Bragg [17] is megemĺıti a The Universe of Light ćımű művében. A

jelenség megismerése mellett több kutató foglalkozott a varázstükör előálĺıtásának év-
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

ezredes receptjének reprodukálásával is [18, 19]. A jelenséget a mindennapi életben is

megtapasztalhatjuk. Ezt látjuk, ha hullámzó v́ızfelsźın által visszavert napfény cikázik

a környező tárgyakon, vagy ha épületek ablakfelületeiről visszavert napfényt vizsgáljuk.

Modern felhasználás

A 1980-as évek elején felismerték azt, hogy a fenti jelenség elve alkalmazható tükör-

jellegű felületek topográfiai vizsgálatára. Így az ősi módszer adaptációjaként új topo-

gráfiai vizsgálati módszer jelent meg: a Makyoh topográfia, amely alkalmas tükörjellegű

felületek mikrodeformációinak megfigyelésére. Működési elve megegyezik a varázstükör

működési elvével, vagyis kollimált fénynyalábbal megviláǵıtjuk a felületet, majd a vissza-

verődő fényt egy ernyőn detektáljuk, amely adott távolságra helyezkedik el a vizsgált

felülettől. Az ernyőn létrejött intenzitás-eloszlásból következtetni lehet a felület topo-

gráfiájára. A gyakorlatban természetesen CCD kamerát, lencsét, tükröt és egyéb optikai

elemeket tartalmazó elrendezések is használatosak. Egy ilyen elrendezésre mutat példát

az 1.5. ábra.

Korlátozott kvantitativitás

Mint későbbiekben látni fogjuk, a Makyoh topográfia leképezési törvényei egysze-

rűek, de az inverz feladat komoly gondokat okoz. Vagyis hiába tudjuk meghatározni egy

tetszőleges felület Makyoh képét, a Makyoh kép visszafejtése általános esetben analitiku-

san nem lehetséges. Természetesen számos lehetőség ḱınálkozik a felület topográfiájának

meghatározására, úgy mint iterat́ıv eljárások, vagy strukturált megviláǵıtás alkalma-

zása. A fejlesztés során feladatom volt a mérés gyakorlati tanulmányozása mellett konk-

rét javaslatok tétele a Makyoh topogrammok kvantitat́ıv értelmezésére, továbbá ezek

megb́ızhatóságának illetve hibáinak elemzése, és a másodrendű effektusok (diffrakció,

leképezési hibák, stb.) vizsgálata.

1.3. Képalkotás

1.3.1. A Makyoh rendszerek feléṕıtése

Ahhoz, hogy megértsük a Makyoh rendszerek működését, definiálnunk kell pontosan,

hogy mit is értünk Makyoh rendszer alatt. A legegyszerűbb elrendezés egy pontszerű

fényforrásból és a vizsgált felületről visszaverődő képet felfogó ernyőből áll. Ez a rendszer

a képalkotás szempontjából két jellemző paraméterrel rendelkezik: Ezek a pontforrás–

tárgy távolság és a tárgy–ernyő távolság, amelyeket rendre S és L betűkkel jelölünk. A
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gyakorlatban a fényforrás és a minta közé, illetve a minta és az ernyő közé különböző

optikai elemeket helyeznek el, melynek célja az optikai úthosszak megváltoztatása, a

Makyoh kép nagýıtása vagy kicsinýıtése, a megviláǵıtó fény kollimálása, a látómező

megváltoztatása, stb. Annak érdekében, hogy a Makyoh képeket közvetlenül digitálisan

feldolgozzuk, és számszerű eredményhez jussunk, a Makyoh képet általában egy CCD

kamera seǵıtségével rögźıtjük.

Dolgozatomban Makyoh rendszerek fogalma alatt minden olyan optikai elrendezést

értek, amelyre igazak a következő álĺıtások:

• A vizsgálandó minta tükör jellegű, nem diffúz felület, amely a śık, gömb vagy pa-

raboloid felülettől csak kissé tér el; a vizsgálat célja ezen eltérések meghatározása.

• Az egész felületet általunk ismert tulajdonságú, praktikusan kollimált vagy egy

pontból széttartó, inkoherens, esetlegesen koherens fénynyalábbal viláǵıtjuk meg.

• A Makyoh kép a visszavert nyaláb útjába helyezett ernyőn jelenik meg, vagy azt

egy ezzel ekvivalens leképező rendszerrel detektáljuk.

A gyakorlatban elsősorban a következő t́ıpusú Makyoh rendszereket alkalmaz-

zák [20, T1]:

• Templom elrendezés,4 amely a legegyszerűbb, és csak a kollimált vagy pontszerű

fényforrást és az ernyőt tartalmazza.

• Kamera rendszer, ahol az ernyőt egy alkalmas lencsével ellátott kamera helyet-

teśıti. Ezeknél a rendszereknél gyakran nyalábtáǵıtóval ellátott lézert használnak

fényforrásként [21].

• Kamera és lencse rendszer,5,6 ahol a minta fölé egy nagy átmérőjű gyűjtőlencsét

helyezünk, amely kollimátorként szolgál a fényforrás számára és a reflektált suga-

rakat gyűjti össze a kamera számára [22, 23, 44].

• Kamera és tükör rendszer,7 ahol a minta fölé helyezett lencse helyett parabola

tükröt használnak [T2, T3].

Ezen Makyoh rendszerek sematikus vázlatai az 1.5. ábrán láthatóak. Dolgozatomban

az ábrának megfelelően a következő jelöléseket fogom használni: D a lencse-tárgy vagy

4 Utalva a varázstükör hagyományos vallási használatára.
5 Ilyen t́ıpusú Makyoh berendezés a kereskedelemben is hozzáférhető a Hologenix cég által.
6 Intézetünk első Makyoh berendezése is ilyen.
7 Intézetünkben fejlesztettük ki, és szabadalmi bejelentést tettünk.
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tükör-tárgy távolság, c a kamera-lencse illetve kamera-tükör távolság. Továbbá k-val

fogom jelölni azt a távolságot, amelyre a kamera objekt́ıvje élesre van álĺıtva, vagyis a

kamera – mint leképező rendszer – tárgytávolságát.

Minden Makyoh elrendezés visszavezethető egy ekvivalens templom elrendezésre,

amely a számı́tásokat nagyban egyszerűśıti. Az ekvivalens templom elrendezés S, L

minta

lencse

c

D

pontszerű

fényforrás
CCD kamera
objekt́ıvvel

a)

minta

off-axis
paraboloid

tükör

D
CCD kamera

nyalábosztó

pontszerű
fényforrás

b)

1.5. ábra. Különböző Makyoh rendszerek sematikus vázlatai: a) Kamera és lencse rendszer

vázlata, b) Kamera és tükör rendszer vázlata.

paraméterei meghatározhatóak, ha a fenti rendszerek bármelyikében a fényforrásnak és

képśıknak a különböző optikai elemek által transzformált képeinek poźıcióit meghatároz-

zuk [24]. A fényforrás optikai elemek által transzformált képe és a minta közötti távolság

a kamera
képśıkjának

képe

minta
nagýıtó
lencse

a kamera
objekt́ıv

a kamera
képśıkja

fényforrás
Lt D c

St

1.6. ábra. Az ekvivalens templom elrendezés St és Lt paramétereinek meghatározása a követ-

kező: A minta felületére érkező sugarak ekvivalensek az St távolságból induló sugarakkal, az

Lt távolságból induló sugarak a kamera képśıkján fókuszálódnak.
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jele St és a képśık optikai elemek általt transzformált képe és a minta közötti távolság

jele Lt lesz, amely paraméterek lesznek egyben az ekvivalens templom elrendezés S és L

paraméterei (1.6. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a kamera alapú rendszerekben Lt ál-

talában negat́ıv, vagyis a képśık (virtuális ernyő) a minta mögött fekszik. Ennek előnye,

hogy a fényforrás és a tárgy közé helyezett maszknak – például egy négyzethálónak –

képe élesre álĺıtható. További előnye a kamera alapú rendszereknek, hogy az ekvivalens

templom elrendezés S és L paraméterei a kamera objekt́ıv távolságbeálĺıtásának vál-

toztatásával egyszerűen és gyorsan álĺıthatók, és közvetlenül digitálisan feldolgozható

Makyoh képekhez jutunk. A kamera és tükör rendszer további előnye a kamera és len-

cse rendszerrel szemben, hogy parabola tükör seǵıtségével aberrációmentes leképezést

tudunk megvalóśıtani ideális śık minta esetén. Különösen nagy átmérőjű minta esetén

jelent problémát az aszférikus lencsék beszerzése, hiszen a nagy átmérőjű aszférikus len-

csék előálĺıtása sokkal komplikáltabb és költségesebb, mint azonos átmérőjű paraboloid

tükör előálĺıtása. A tükör rendszer kifejlesztésének célja éppen a költséghatékony meg-

oldás volt.

1.3.2. Geometriai optikai modell

Kezdetben a Makyoh technikát csak kvalitat́ıv megfigyelésekre használták [25, 26,

27], amely során a különböző felületi hibák (mélyedések, karcok) detektálhatóak voltak.

Később kialakultak a különböző görbületmérési technikák is, amelyek már kvantitat́ıv

eredményt szolgáltattak [24, 28], habár a felülethez csak egy globális görbületet rendel-

tek. Ezekről a technikákról bővebben az 1.4. szakaszban lesz szó. Ahhoz, hogy további

eredményeket nyerjünk egy Makyoh képből illetve teljes topografikus képet kapjunk,

először meg kellett határozni az adott tükör jellegű felületet léıró h(x, y) függvény és an-

nak Makyoh képe közötti matematikai összefüggést. Ezért a kutatás szempontjából igen

fontos eredmény és cél volt a Makyoh leképezést jól közeĺıtő matematikai összefüggések

meghatározása, vagyis az, hogy egy tetszőleges felület Makyoh képét kiszámolhatóvá

tegyük. Egy leképezési problémát vagy hullámoptikai [21] vagy geometriai optikai [20]

oldalról lehet megközeĺıteni. Az előbbi pontosabb, de számos nehézséggel járó, sőt gyak-

ran analitikusan kivitelezhetetlen számı́tást igényel. Az utóbbi egyszerűbb és – mint

látni fogjuk – esetünkben kieléǵıtő eredményt szolgáltat, ha figyelembe vesszük, hogy

diffrakciós jelenségek hatása akkor jelentős, ha a mintán éles geometriai (felületi) vagy

anyagi változás van, pl. karc, a vizsgált minta széle, a fényforrás és a minta közé helyezett

maszk mintázata, vagy esetleg a mintán előforduló szennyeződések reflexió változások,

lépcsők esetén.

A továbbiakban Riesz Ferenc [20] gondolatmenetét követem. A különböző Makyoh
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

rendszerek ekvivalenciája alapján elegendő, ha csak a templom elrendezésre határozzuk

meg a leképezést, vagyis meghatározzuk a Makyoh kép intenzitásának helyfüggését a

minta geometriája és az optikai rendszer paramétereinek ismeretében. Majd meghatá-

rozzuk az általánosabb rendszer St és Lt paramétereit, vagyis megadjuk azon eljárást,

hogy hogyan térhetünk át egy általánosabb Makyoh rendszerről a templomelrendezésre.

Az általános formula, amely megadja egy tetszőleges felületű ernyő megviláǵıtottságát

tetszőleges geometriai elrendezés és visszaverő illetve fénytörő felület esetén alapvető, de

igen bonyolult optikai probléma. A problémával sokan foglalkoztak, és különböző közeĺıtő

eredményre jutottak. Egzakt léırást V. A. Fock [29] adott, az intenzitás a visszaverődési

pontba beeső hullám irányának és fázisának differenciálgeometriai kifejezéseiből számı́t-

ható. A probléma általános, geometriai optikai megoldását D. G. Burkhard és D. L.

Shealy adta 1973-ban [30, 31], sőt megoldásuk alkalmazható egy vagy több tetszőleges

geometriájú határfelületen törő fénysugarak egzakt léırására is [32, 33]. Az általános

összefüggés igen bonyolult. A Makyoh az általános probléma speciális esete, amelyet az

általánostól alábbiakkal különböztetünk meg:

• a fényforrás pontszerű,

• a minta közel śık felület, és az ettől való eltérések nagysága sokkal kisebb, mint a

minta–fényforrás távolsága (S) vagy a minta–ernyő távolsága (L),

• az ernyő śık és közel párhuzamos a minta felületével,

• a fény beesése és visszaverődése közel merőleges a minta śıkjára, tehát a minta

lineáris mérete sokkal kisebb S-nél.

Ez utóbbi feltétel egyben azt is meghatározza, hogy ha a tárgy felülete egyes pontjainak

lokális meredeksége (gradiense)8 nagy, akkor azzal modellünk érvényét veszti.

Az 1.7. ábrán a templom modell egy sugármenete látható. A minta felülete jelle-

mezhető a h(r) magasságfüggvénnyel. A pontforrás a (0, 0, S) pontba van elhelyezve, a

képśık pedig párhuzamos a mintával, és attól L távolságra van. Válasszunk ki a vizsgált

felületen egy P pontot, az r vektor pedig legyen a P pontba mutató helyvektor a minta

śıkjához rögźıtett koordinátarendszerben. Legyen Q az a pont, amelyben a vizsgált felü-

let P pontjáról visszavert sugár a képernyő śıkját döfi, legyen az f(r) vektor a Q pontba

mutató helyvektor az ernyő śıkjához rögźıtett koordináta rendszerben. Valamint legyen a

P ∗ pont a képśık azon pontja, amely a minta śıkjának P pontjából a képśıkra bocsájtott

merőleges egyenes és a képśık metszéspontja (merőleges vet́ıtés). O∗ jelöli a képśık azon

8 A felület meredekségén a továbbiakban mindig a felületnek – mint kétdimenziós vektor→skalár

függvénynek – a gradiensét értem.
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

pontját, amely a fényforrás és a P pont által meghatázozott egyenesen fekszik; legyen

r∗ az O∗ pontból a minta P ∗ pontjába mutató vektor; és f∗ az O∗ pontból a Q pontba

mutató vektor. A felület lokális normálvektorának a képśıkra való merőleges vet́ıtésével

az L grad h(r) vektort kapjuk. Amennyiben a fent emĺıtett feltételek teljesülnek, akkor a

felület lokális normálvektora felezi az f∗ vektort, és az r vektort a képśıkon is berajzolva

(1.7.b. ábra) ı́rhatjuk a következőket:

f(r) = 2[r∗ − L grad h(r)] − (r∗ − r) (1.1)

A grad h(r) kifejezésen a (dh/dx, dh/dy) két dimenziós vektort kell érteni. Iránya

merőleges a szintvonalakra, nagysága pedig megadja a meredekség nagyságát. A szá-

mı́tásokban feltételeztük, hogy a sugarak közel merőleges beesésűek. A pontos számı́tás

kimutatja, hogy a közeĺıtés hibája az f(r) vektor hosszában kevesebb, mint 5%, amennyi-

ben a φ beesési szög sehol sem nagyobb, mint 7◦. Az r∗ = r·L/S összefüggést felhasználva

kapjuk:

f(r) =

(
1 +

L

S

)(
r −

2L

1 + L/S
grad h(r)

)
. (1.2)

Abban a speciális esetben, amikor S → ∞, az 1.2. egyenlet a következőre egyszerűsödik:

f(r)∞ = r − 2L grad h(r). (1.3)

Tehát léırtuk azt, hogy a minta śıkjáról visszavert fénysugár a képśık mely pontjába

érkezik. Kérdés még az, hogy mekkor ebben a pontban a fény intenzitása.

Tudjuk, hogy egy fénynyaláb adott pontjában mérhető fluxussűrűség ford́ıtottan ará-

nyos a fénynyaláb adott pontbeli keresztmetszetével. Ezért az I(f) megviláǵıtottság a

képśık f(r) pontjában a megfelelő tárgyśıkbeli r pont megviláǵıtottságára normálva,

arányos egy infinitezimálisan vékony visszavert fénysugár tárgyśıkbeli illetve képśıkbeli

keresztmetszetének (dAr illetve dAf) hányadosával. Az intenzitás pedig a következő lesz:

I(f) = ρ(r) cos φ cos 2φ

∣∣∣∣dAr

dAf

∣∣∣∣ , (1.4)

ahol cos φ és cos 2φ a nem merőleges beesések következtében jelennek meg, φ a beesés

szöge, ρ(r) a minta lokális reflektivitása. Az 1.4. egyenlet kifejezhető a reflektáló felületet

jellemző differenciálgeometriai paraméterek függvényében [30, 31]:

I(f) = ρ(r) cos 2φ{|1 − 2L(2H cos φ + KN tan φ sin φ − 1/S) +

+ L2[4K − 2(2H cos φ + KN tan φ sin φ)/S + 1/S2]|}−1, (1.5)
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r

o
o∗

S

L
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forrás

lokális
normál
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o

f∗

x
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f(r)
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képśık

minta śıkja

a)

P

r∗

−L grad h(r)
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x

y

Q

P ∗

b)

1.7. ábra. A Makyoh leképezés geometriai optikai modellje; (a) perspektivikus nézet, (b) fe-

lülnézet.

ahol H, K és KN rendre a felület r pontjának közepes, Gauss- és normál görbületei [34]9.

Továbbá a szakirodalomban Shealy és Burkhard által eredetileg feĺırt analitikus összefüg-

gés egy egyszerűśıtése, hogy a fényforrás–felületelem és a felületelem–ernyő távolságok

helyén a konstans S és L értékek szerepelnek, habár valóságban ezek a távolságok elha-

nyagolható mértékben a felület pontjaiban különböznek S és L adott értékeitől a nem

teljesen merőleges beesés miatt. Mivel φ elég kicsi, a tanφ sin φ tag közeĺıthető nullá-

val, mı́g a cos 2φ eggyel. Az 1.5. egyenlet hosszadalmas, de triviális újrarendezés után a

következő alakot veszi fel:

I(f) =
1

(1 + L/S)2

ρ(r)∣∣∣∣1 − 4H L
1+L/S

+ 4K
(

L
1+L/S

)2
∣∣∣∣
. (1.6)

A φ = 0 közeĺıtés által bevitt hiba φ másodrendű hatványával arányos, mert az I(f)

Taylor-sorba fejtésének lineáris tagja zérus. A közeĺıtés hibája a Makyoh kép nagy in-

tenzitású területein, a kausztikus tartományokhoz közel a legnagyobb; azokat a beálĺıtá-

sokat, ahol nagy intenzitású területek jelennek meg a Makyoh képen, egyéb okok miatt

9 H = (Cmin + Cmax)/2, K = CminCmax, ahol Cmin és Cmax a felület minimális és maximális

görbülete, valamint a normál görbület a felület és a beesési śık metszete által meghatározott görbe

görbülete.
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is el kell kerülni. Ilyen okok lehetnek például a CCD kamera teĺıtése, a nem ḱıvánt belső

reflexiók megjelenése (szellemkép), vagy a laterális felbontás csökkenése. A kausztika

jelenségét a 23. oldalon részletesen tárgyalom. Az S → ∞ esetben az 1.6. egyenlet a

következőre egyszerűsödik:

I(f)∞ =
ρ(r)

|1 − 4HL − 4KL2|
=

ρ(r)

|(1 − 2LCmin)(1 − 2LCmax)|
, (1.7)

ahol Cmin és Cmax rendre a felület minimális és maximális görbülete a felület adott P

pontjában, H és K pedig a megfelelő közepes és Gauss görbülete. A Makyoh leképezést

tehát két egyenlettel lehet léırni. Az 1.3. egyenlet megadja egy adott tárgyponthoz tar-

tozó képpont helyét, az 1.7. egyenlet pedig ennek a képpontnak az intenzitását mutatja

meg. Az 1.7. egyenletekhez egy szemléletes magyarázattal egyszerűen is eljuthatunk.

Ehhez tekintsük az 1.8. ábrát. Induljunk ki az 1.4. egyenletből, és helyetteśıtsük 1-gyel

dAr

dAf
Rmax

2

Rmin

2

L

1.8. ábra. A Makyoh kép egy pontjá-

nak intenzitása.

a koszinuszos tényezőket a már emĺıtettek alapján. A differenciálgeometriából ismere-

tes, hogy a felület egy pontjához két görbületi középpont tartozik, amelyekhez tartozó

gömbök sugara a felületelem minimális (Rmin) és maximális (Rmax) görbületi sugara. A

geometriai optika a felületelemhez két, egymásra merőleges fókuszvonalat rendel Rmin/2

illeteve Rmax/2 távolságra a felülettől. Továbbá az ábrának megfelelően legyen a felület-

elem téglalap alakú. Ekkor egyszerű geometriai megfontolások alapján dAf oldalai dAr

megfelelő oldalainak (1−2LCmin) illetve (1−2LCmax)-szorosai lesznek. Az 1.6. egyenlet

ebből már egyenesen következik.
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Összehasonĺıtva az 1.2 és az 1.6 egyenleteket az 1.3 és az 1.7 egyenletekkel, egy fontos

skálázási szabályhoz jutunk. Általános esetben L és a Makyoh kép lineáris mérete az

1 + L/S faktorral skálázódik az S → ∞ esethez képest. Továbbá a kép intenzitása

(1 + L/S)2-ed része lesz. Ez azt jelenti, hogy egyetlen paraméter, Lr = L/(1 + L/S)

elegendő lesz bármilyen Makyoh rendszer léırásához. Így a továbbiakban elegendő a

templomelrendezéssel foglalkozni S → ∞ esetben.

A Makyoh képalkotását léıró 1.3. és 1.7. egyenletek egydimenziós változatai nemcsak

azért érdekesek, mert egyszerűen invertálhatóak, hanem azért is, mert alkalmazásával

eljuthatunk olyan iterációs algoritmusokhoz, amelyekkel kétdimenziós Makyoh képet is

ki tudunk értékelni.

f(x) = x − 2L
dh(x)

dx

és

I(f) = ρ(x)

∣∣∣∣1 − 2L
d2h(x)

dx2

∣∣∣∣
−1

, (1.8)

ahol x a tárgypont koordinátája.

1.3.3. A Makyoh leképezés alapvető tulajdonságai

További skálázási szabályok

Az 1.3. és 1.7. leképezési egyenletek alapján nyilvánvaló, hogy a képalkotás nemli-

neáris abban az értelemben, hogy ha adott két felület h1(r) és h2(r) valamint ezeknek

a felületeknek Makyoh képei rendre I1(f) és I2(f), akkor a két felület lineáris kombiná-

ciójaként előálĺıtott felület Makyoh képe nem azonos az eredeti Makyoh képek lineáris

kombinációjáva. Tehát az α ·h1(r)+β ·h2(r) felület Makyoh képe nem α · I1(f)+β · I2(f)

lesz. Látható továbbá, hogy a hr felületet léıró függvény és az L minta–ernyő távol-

ság egymással reciprok módon skálázható, tehát ha hL = konstans, akkor a Makyoh

kép nem változik. Ez magyarázatot ad a módszer nagy érzékenységére, hiszen ı́gy az L

minta–ernyő távolság változtatásával a bemutatott geometriai modell szerint tetszőleges

érzékenység elérhető. Természetesen az érzékenység növelésével elhagyjuk a bemutatott

modell érvényességi határait, és figyelembe kell venni a modellben elhanyagolt tényezőket

is, mint például a véges fényforrás méret, diffrakció, stb. A lencse-kamera rendszereknél

L változtatása – és ebből adódóan az érzékenység – a kamera objekt́ıv fókusztávolsá-

gának változtatásával igen egyszerűen megvalóśıtható. Egy C konstanssal megszorozva

r-t, h-t és L-t, a kép lineáris mérete C-szerese, fényessége 1/C2-szerese lesz. Ezen tulaj-

donság szintén triviális, mivel az ı́gy előállt Makyoh rendszerek geometriai értelemben

hasonló alakzatokat alkotnak.
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Kausztika, optimális leképezési paraméterek

Az egyenletekből szintén kitűnik, hogy ha |L| kicsi, akkor a kép pontjai a megfelelő

mintapontoktól csak kissé térnek el, a Makyoh kép torzultsága10 és a minta geomet-

riájából adódó intenzitásváltozás kicsi. Az L = 0 esetben – amikor a képśık a minta

śıkjával esik egybe – torźıtása nullává válik (f(r)=r) és az intenzitáseloszlásban csak

a reflexiókülönbségek játszanak szerepet. |L| növelésével a geometriából adódó inten-

zitásváltozások nőnek, mı́g a reflexióeloszlásból adódó tag kontrasztja nem változik.11

az 1.7. egyenletből következik, hogy ha |L| < Rmin/2, akkor az ellenkező előjelű L esetén

a sötétebb területek kivilágosodnak, a világosak sötétebbek lesznek. |L| további növe-

lésével eljuthatunk addig a pontig, ahol a felület egy elemének lokális fókusza van: ha

L = (2Cmin)−1 vagy L = (2Cmax)
−1, akkor az intenzitás a geometriai optikai közeĺıtés

keretein belül végtelenné válik. Az 1/I(f) = 0 egyenlet megoldása a tér azon pontjainak

halmaza, az úgynevezett kausztikus felület, ahol a fényintenzitás végtelen. A kausztikus

felület és a képśık metszéspontjai határozzák meg a kausztikus vonalat, amely lehet egy

pont, nýılt vagy zárt görbe. L további növelésével az intenzitást léıró 1.7. egyenlet L2-es

tagja lesz meghatározó, amely azt jelenti, hogy ugyanakkora abszolút értékű, de ellen-

tétes előjelű L esetén a megviláǵıtottság állandó. A kiértékelés szempontjából optimális

a Makyoh leképezés akkor, ha elkerüljük a kausztikus tartományokat, viszont |L| elég

nagy, hogy kiértékelhető intenzitásváltozás és torzulás jelenjen meg a képen. A kausz-

tikus tartományok elkerülésére különleges hangsúlyt kell fektetni, mivel ekkor a tárgy

egyes területeiről érkező információk átlapolódhatnak. A gyakorlatban az |L| optimális

értéke tipikusan néhány centiméter és néhány méter között van.

Kausztikus tartományok a Makyoh képen

A kausztikus tartományok és a kausztikus vonalak topológiai tulajdonságaival kap-

csolatosan egy fontos álĺıtást fogalmazott meg Riesz Ferenc [20], ami a következő:

Álĺıtás. Minden olyan mintára, amelynek felülete kétszer folytonosan deriválható, és

ha az ernyő egy B pontjába a mintának legalább két B1, B2 pontjából is érkezik

fénysugár, és ha létezik az ernyőn olyan A pont, ahova a mintának csak egyet-

lenegy pontjából érkezik fénysugár,12 akkor az őket összekötő bármely folytonos

vonal metszeni fog legalább egy kausztikus vonalat. Vagyis létezik az AB görbének

legalább egy H pontja, ahol az intenzitás végtelen (1.9. ábra).

10 Itt a mintára vet́ıtett struktúrált fénynyaláb képśıkbeli torzultsága értendő
11 Nyers Si szeletek minőśıtése során a felületek reflexiója közeĺıtőleg állandó.
12 Bizonýıtható, hogy amennyiben a minta felületére tett deriválhatósági feltételek teljesülnek, akkor

az ernyő egy pontjára csak páratlan számú sugár érkezhet. Ezzel módośıtva az álĺıtást, igaz marad.
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Bizonýıtás A leképezési törvények miatt, ha a felület legalább egyszer folytonosan deri-

válható, akkor a mintán egy tetszőleges folytonos vonalának képe szintén folytonos

vonal. Legyen az AB-t összekötő folytonos vonal H pontja a két tartományt elvá-

lasztó pont, vagyis az a pont, amitől jobbra – a HB görbén – lévő képpontokba

kettő, balra – a HA görbén – lévő pontokba csak egy sugár tart.13 A fentiek figye-

lembe vételével kijelenthetjük, hogy a HB szakasz két folytonos vonal, B1H1 és

B2H2 képe kell hogy legyen. Ezentúl a H1 és a H2 pontok egybeesnek, mivel az AH

szakasz H-hoz egy infinitezimálisan közel eső pontja egyetlen forrásának infinitezi-

málisan közel kell lennie mind H1-hez, mind H2-höz. Legyen továbbá u és v rendre

a B1H1B2 illetve a BH görbét paraméterező görbe vonalú koordináta. Az v(u) a

leképezési törvényeknek megfelelő koordináta transzformáció, amely folytonos és

a H1 ≡ H2 helyen szélsőértéke van. Mivel a felület kétszer folytonosan deriválható

igaz, hogy a dv/du folytonos és értéke a H1 = H2 pontban nulla. Tehát a du/dv

ebben a pontban végtelen. Ez pedig az 1.4. egyenlet értelmében azt jelenti, hogy

ebben a pontban az intenzitás értéke szintén végtelen. Tehát H egy kausztikus

pont.

A
H

B

B1
A minta śıkja

B2

A kép śıkja

H1 ≡ H2 1.9. ábra. Kausztikus Makyoh leképe-

zés.

A tételnek fontos következményei vannak a leképezés topológiájára nézve. Ha a le-

képezés a nem kausztikus tartományban történik – L kisebb, mint a legkisebb lokális

fókusztávolság –, akkor két nem átfedő tartomány Makyoh képe szintén nem fedi át

egymást, vagyis a felület topológiája megőrződik. A bizonýıtás alapján belátható, hogy

a fent vázolt esetben a H pontot tartalmazó kausztikus görbe zárt, vagy az ernyő szélén

13 Amennyiben n darab ilyen tartományhatár található a görbe mentén, akkor a görbe szakaszokra

bontásával belátható, hagy a görbe n-szer metsz kausztikus vonalat
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végződik. Több, kausztikus görbe által határolt tartomány át is fedhet. Továbbá, ha

a felület második deriváltja nem folytonos, akkor a H pont nem feltétlenül kausztikus

pont. Ha h(r) első deriváltjának is szakadása van, akkor folytonos vonalak képe nem

feltétlenül folytonos.

1.3.4. A geometriai optikai modell érvényessége és határai

Az 1.3.2. szakaszban bemutatott levezetés során számos közeĺıtést alkalmaztunk,

tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételeket kell rendszerünknek teljeśıtenie ahhoz,

hogy számı́tásaink érvényben maradjanak; illetve milyen feltételek esetén kell gondolni

arra, hogy mért eredményeink jelentősen eltérhetnek számı́tásainktól.

A véges fényforrásméret hatása

A valóságban – modellünk idealizált pontforrásától eltérően – minden fényforrás

mérete véges, amit úgy tudunk jellemezni, hogy megadjuk a forrás felületének relat́ıv

intenzitáseloszlását (matematikai értelemben sűrűségfüggvényét): i(u, v). Ha vesszük a

forrás felületének egy ∆d méretű elemét, akkor a forrás adott ∆d eleméből induló és

minta egyetlen pontjáról visszaverődő sugarak a képśıkban ∆d · L/S méretű foltot hoz-

nak létre. Ebből következik, hogy a teljes forrásból induló, és a minta egyetlen pontjáról

visszaverődő sugarak i(u, v) · L/S relat́ıv megviláǵıtottságú foltot hoznak létre a képer-

nyőn. Ez az álĺıtás igaz a minta összes pontjára, amiből már látható, hogy a Makyoh

képet megkapjuk, ha a pontforrásra meghatározott képet konvolváljuk az i(u, v) · L/S

súlyfüggvénnyel. Továbbá belátható, ha a kollimált nyalábot egy f fókusztávolságú len-

csével álĺıtjuk elő, akkor az i(u, v) · L/f súlyfüggvényt kell alkalmazni.

A véges fényforrásméret hatása |L| növelésével nő, ı́gy a fényforrás mérete a Makyoh

rendszerek maximális érzékenységének szab határt.

Diffrakciós hatások

A fény esetünkben hullámként viselkedik, ı́gy a leképezést fizikai optikai módszerek-

kel lehet pontosan léırni. Mennyire tér el a geometriai optikai közeĺıtés a valóságtól.

A diffrakciós hatásokat elsősorban éles határ mentén, például a minta, a megviláǵıtó

fénynyaláb útjába helyezett strukturált maszk éleinél vagy a minta reflexiójának éles

változásánál lehet észrevenni a Makyoh képen. A gyakorlatban ezek az esetek általá-

ban elkerülhetők; a félvezető szeletek közel homogén reflexióval b́ırnak, legtöbbször a

maszk a kamera távolságbeálĺıtásának változtatásával szintén élesre álĺıtható, ı́gy álta-

lában a képen csak a minta széléről származó vagy a lokalizált felületi hibákból származó
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diffrakciós vonalak láthatóak. Azonban a diffrakcióval nemcsak az éles határoknál ta-

lálkozunk, hanem tulajdonképpen az egész képet az határozza meg. Felmerül a kérdés,

hogy egy véges méretű tökéletesen śık és hibamentes minta esetén az ernyőn megje-

lenő kép mennyiben tér el a geometriai optikai közeĺıtéstől, illetve ha mintának egyes

pontjait valamilyen módon megjelöljük, például maszk vet́ıtésével, vagy periodikus ref-

lektivitáseloszlással, akkor a megjelölt pontok képe mennyivel tér el a geometriai optikai

közeĺıtés által kiszámı́tott poźıciótól. Ez azért fontos kérdés, mert a kvantitat́ıv Makyoh

topográfia egyik módszere a vet́ıtett rácsos Makyoh topográfia lesz. A témakör általános

tárgyalása túlmutat az értekezés keretein, de szükségét éreztem annak, hogy egy konkrét

(leegyszerűśıtett) példán keresztül szemléltessem a jelenséget és megmutassam, azt hogy

ebben az esetben a megjelölt pontok képeinek eltérése a geometriai optikai közeĺıtéstől

elhanyagolható, ha a foltok súlypontjait vesszük alapul. A példában egy egyváltozóval

léırható felületet modelleztem. A minta legyen egy 2 cm oldalhosszú śık tükröző felü-

let, amelynek közepén egy 1 cm oldalhosszú és 5 m fókusztávolságú konkáv bemélyedés

van. Meghatároztam a visszavert śıkhullám intenzitás-eloszlását a mintától 0,5 m tá-

volságra (templom elrendezés), fizikiai és geometriai optikai közeĺıtéssel. A minta egyes

pontjait a mintán definiált periodikus reflektivitás-eloszlással jelöltem meg. A számı́tás

a gyakorlatban általában előforduló eseteket modellezi. Az eredmények az 1.10. ábrán

láthatóak.

Az ábrán szembetűnő különbség látható a geometriai és a fizikai optikai modell ered-

ménye között. Viszont látható, hogy a kis (illetve nagy) intenzitású területek helyzete

lényegében nem tér el, olyannyira nem, hogy ha a kis intenzitású területek súlypontjait

kiszámoljuk, akkor a két modell közötti eltérés 0,5 m-es minta–ernyő távon maximum

csak 9 µm, amely a meghatározott görbületben körülbelül 0.0018 1/m hibát okoz. Az

eredeti görbület 0,2 1/m volt, ı́gy ebben az esetben a hiba értéke kevesebb, mint 1

ezrelék.

A minta szélének diffrakciós hatásainak durva közeĺıtése a végtelen félśık diffrakciós

képét léıró egyenlet, ahol a megviláǵıtás egy śıkhullám:[35]

I =
I0

2

[(
1

2
+ C(w)

)2

+

(
1

2
+ S(w)

)2
]

(1.9)

ahol w =
√

2/(λL)x, C(w) és S(w) az ún. Fresnel-integrálok [35], λ a fény hullámhossza

és I0 a tárgyśıkbeli intenzitás. Az elhajlási kép az 1.11. ábrán látható. Amennyiben a

minta kör alakú, akkor annak diffrakciós képe analitikusan megadható.
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1.10. ábra. Periódikusan változó reflektivitású mintáról visszaverődött śıkhullám képének geo-

metriai optikai és hullámoptikai modellezése. A minta–ernyő távolság 0,5 m, a hullámhossz

820 nm.
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1.11. ábra. Félśık apertúra elhajlási

képe L = 500 mm és λ = 820 nm ese-

tén.

1.3.5. A kvantitativitás kérdése

A kvantitativitás kérdése igen fontos része kutatásunknak, mivel a gyakorlati alkal-

mazásokban elsősorban számszerű eredményekre van szükség, és nem elég egy felületnek

a kvalitat́ıv értékelése. A Makyoh leképezést léıró egyenletekből – 1.3, 1.7. – látható,

hogy az inverz probléma analitikusan csak egydimenziós esetben oldható meg egyértel-

műen. Ennek oka, hogy az f helyen mért intenzitás kétdimenziós esetben két görbülettől

függ, mı́g egy dimenzió esetén csak egy görbület játszik szerepet. Ebből adódóan kétdi-

menziós esetben az ismeretlenek száma nagyobb a Makyoh leképezést léıró egyenletek

számánál.

Az inverz egyenletek egy dimenzióban

A Makyoh rendszerek egy dimenziós leképezési egyenleteiből – 1.8 – egyszerű rende-

zéssel adódik a következő két összefüggés:

df =
1

I(f)
dx dh =

x − f(x)

2L
dx, (1.10)

amelyekből az egydimenziós felület topográfiáját megkapjuk, ha elvégezzük az alábbi

két integrálást:

x(f) =

∫ f

0

I(f)df h =
1

2L

∫ f

0

(
x(f) − f

)
I(f)df. (1.11)

Nyilvánvaló, hogy ezt a megoldást is úgy álĺıtottuk elő, hogy a ρ(x) reflexiós tényezőt

egynek vettük, amely sok esetben megengedhető. Látható, hogy a módszer nem alkal-

mazható a kausztikus tartományban, ı́gy a módszer mindenféleképpen erősen korláto-

zott. Mivel az intenzitást csak a kamera pixel pontjaiban ismerjük, numerikus számı́tásra

van szükség, amely további hibákat hordoz magában.
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A
”
vet́ıtett rács” módszer

Az 1.3. képlet alapján az is megállaṕıtható, hogy ha ismernénk az 1.3. egyenletben

szereplő r − f(r) tagot, akkor akár kétdimenziós felületek visszaálĺıtását is elvégezhet-

nénk, mert ı́gy az grad(h)/(2L) tag – tehát a keresendő felület gradiense – ismertté

válna. Ezt meg is lehet valóśıtani egy négyzethálónak, vagy egy más strukturált maszk-

nak a mintára való vet́ıtésével, amely által mintegy megjelöljük a minta egyes pontjait,

és r − f(r) a négyzetháló rácspontjaiban meghatározható. A felület h(r) profilja nume-

rikus vonalintegrállal az 1.10. egyenlet alapján meghatározható, amely a téglamódszer

alapján a követező:

h(x, y) =
1

2L

∑
i=1..n

[
∆xi

(
xi + xi−1

2
−

fx
i + fx

i−1

2

)
+ ∆yi

(
yi + yi−1

2
−

f y
i + f y

i−1

2

)]
(1.12)

ahol az összegzés kezdőpontja a origó, végpontja a kérdéses (x, y) pont, ∆xi és ∆yi az

adott lépésben tett x és y irányú elmozdulások, (fx
i , f y

i ) a pont képének koordinátái. Az

origó tetszőlegesen választható és a hozzá tartozó h(0, 0) magasság szintén tetszőleges.

A kezdeti és végpont közötti út elvben önkényesen választható meg, de a numerikus

hibák minimalizálása végett érdemes a lehető legegyszerűbb utat választani, vagy több

út átlagát venni.

Hartmann teszt

A teleszkóp optikában igen elterjedt mérési módszer a Hartmann teszt [36], amit

habár a Makyoh topográfiát megelőzően, és attól függetlenül fejlesztettek ki, tulajdon-

képpen nem más, mint egy speciális Makyoh rendszer, amelynek elve a
”
vet́ıtett rács”

módszerrel teljesen megegyezik, és amit kifejezetten nagy átmérőjű paraboloid és hi-

perboloid tükrök alakjának mérésére használnak. A Hartmann teszt sematikus vázlata

fényforrás

maszk
tükör

fotolemez
1.12. ábra. A Hartmann módszer se-

matikus vázlata

az 1.12. ábrán látható. Lényeges különbség, hogy mı́g a Hartmann teszt esetében a fe-

lület nagyléptékű alakja pontosan ismert, és az eltérés ezen várakozástól gyakran közel
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hengerszimmetrikus,14 az egyéb Makyoh topografikus méréseknél általában az sem is-

meretes, hogy a felület domború, vagy homorú, esetleg nyeregszerű. Ebből adódóan a

Hartmann teszt geometriai feléṕıtésének tervezése a vizsgálandó minta geometriájára

vonatkozó ismeretek alapján történik. A Makyoh topográfiát – ellentétben a Hartmann

teszttel – általában kisebb minták mikrodeformációinak tanulmányozására alkalmazzák,

amelynek lokális görbülete akár ±100 1/m közötti – vagy még tágabb tartományban

– tetszőleges lehet, és semmilyen előzetes információnk nincs a felülettel kapcsolatban.

Így gyakran követelmény a rendszer nagy szabadsági foka. Ezenḱıvül a Hartmann teszt

elvégzése során – a vizsgálandó felület mérete és geometriája miatt – nem használnak

referencia tükröt, a referencia képet a nagyléptékű görbület ismeretében sugárkövetéssel

számolják. Így a
”
vet́ıtett rács” módszerrel ellentétben a maszknak igen pontosnak kell

lennie, továbbá a Hartmann módszernél egyéb optikai elemeket nem használnak, mivel

azok optikai hibája a mérendő felületi hibákkal egy nagyságrendbe esik,15 ebből adódóan

a fényforrás egy pontforrás, az ernyő pedig egy fotolemez, vagy egy CCD chip, amely

optika nélkül a fényforrás mögött helyezkedik el. A Hartmann tesznél a maszk rendsze-

rint közvetlenül a tükör előtt van rögźıtve, ekkor a fénysugár kétszer halad keresztül

rajta, de léteznek egyéb technikák is. A maszk mért és számı́tott képének különbsége

– az eddigieknek megfelelően – a felület meredekségével arányos, ı́gy a felület alakját

az 1.12. képlethez teljesen hasonló módon vonalintegrállal lehet meghatározni. A külön-

böző geometriájú maszkok előnyeiről és hátrányairól, és a vonalintegrál megvalóśıtásáról

kiterjedt irodalmat lehet találni [36].

Egyéb módszerek

Egy lehetséges út a Makyoh topogrammok visszafejtésére valamilyen iterat́ıv algo-

ritmus alkalmazása lenne. Láttuk, hogy nem túl nagy |L| minta–ernyő távolság mellett

a Makyoh kép igen jól jellemzi a felület topográfiáját: a domború helyeken világosabb, a

homorú részeken sötétebb, illetve ford́ıtva L előjelétől függően. Tehát kidolgozható olyan

algoritmus, amely lépésről lépésre közeĺıti meg a valós felületi profilt.

1.4. Makyoh mérések

Az 1980-as évek második felétől az irodalomban számos olyan publikációt lehet ta-

lálni, ahol a Makyoh módszert félvezető szeletek, vagy más tükörjellegű felületek kva-

14A Hartmann tesztnél a hengerszimmetria miatt gyakran Zernike polinomokkal közeĺıtik a felületet.
15 Az optikai hibák jelentős részét a referenciaśık használatával lehet figyelembe venni. Lásd a 3.2.3.

szakaszt.
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litat́ıv jellemzésére használják fel (pl.: [25, 26, 27, 37]). Az 1990-es évek elejétől kezdve

sok olyan publikáció is található, amelyekben egy adott minta darab alakjának vala-

mely paraméterét számszerűśıtik Makyoh mérés seǵıtségével, habár a kvantitat́ıv Ma-

kyoh eljárások még nem forrottak ki teljesen. Ezek lehetnek a különböző görbületmérési

technikák, kisebb mélyedések, karcok detektálása és mérése.

1.4.1. Felületi hibák detektálása

A felületi hibák egy félvezető szeleten sokfélék lehetnek. Mind a első, mind a hátsó

oldal Makyoh képén karcok, kisebb mélyedések, szennyeződések, növesztési hibák, csiszo-

lási nyomok, és egyéb rendellenességek nyomai jelenhetnek meg. Ezeknek a nyomoknak

a megfigyelésével és osztályozásával egy kvalitat́ıv módszerhez jutunk. Az 1.13. ábrán a

legfontosabb hibat́ıpusok jellegzetes Makyoh nyomai láthatóak.

Ezeket a megfigyeléseket végezték el többek között K. Kugimiya és kollégái [25,

26, 27], és beszámolnak a Makyoh képen található fűrészelési, poĺırozási és csiszolási

nyomokról, hátsó oldali sérülésekről, epitaxiális rétegnövesztés közben a felületre került

szennyeződés okozta csúszási nyomokról, poĺırozás közben a poĺırviaszban keletkezett

buborékok nyomairól, hátsóoldali karcokról és egyéb, ismeretlen eredetű alakzatokról.

Továbbá tanulmányozták, hogy miként változik egy megkarcolt felületű Si szelet Ma-

kyoh képe marás során, és azt tapasztalták, hogy a karc mentén a marás sebessége

nagyobb, ezért az úgymond
”
bevésődik” a mintába. Úgy tapasztalták, hogy a leggyak-

rabban megfigyelhető hibák a felületen található apró mélyedések – az angol szakiroda-

lomban
”
dimples”. Ezek a mélyedések általában nem kristályhibákból származnak, bár

gyorśıtott kémiai mechanikai marásnál ezek a hibák társulhatnak kristályhibák mellé.

Egy 125 mm-es Si szeleten átlagosan legfeljebb 2-3 ilyen mélyedést találtak. Úgy gon-

dolták, hogy ezek a mélyedések még akkor sem olyan veszélyesek, mint a felületen lévő

különböző eredetű karcok, ha esetleg kristályhibákhoz kapcsolódnak, és a karcok által

lefedett területek elhanyagolhatóak. Úgy találták, hogy a karcok, amelyeket általában

rossz szeletkezelés okoz, gyakran közvetlenül köthetőek az eszközök kihozatalához. A

fűrésznyomok, hasonlóan az előzőhöz, igen kártékonyak a félvezető eszköz tulajdonsága-

ira nézve, mivel kristályhibák bújnak meg mögöttük. A mechanikai feszültség a fűrész-

nyomok környékén potenciális helyként szolgál különböző kristályhibák keletkezésére a

későbbi hőkezelés során. A poĺırozásból eredő nyomokat a felületi egyenetlenségek, a

poĺırgyantába kerülő szennyeződések és a poĺırszövet szerkezete okozhatja. Ezek a hibák

csak a felület geometriájában jelennek meg, ı́gy kristályhibákat nem okoznak. Szem-

ben a poĺırozással, a csiszolás durva folyamata mély hibákat okoz a kristályban, amit a

poĺırozás nem mindig tüntet el. Megfigyeléseiket röntgentopográfiával és mikroszkópos
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vizsgálatokkal ellenőrizték, és arra a megállaṕıtásra jutottak, hogy a Makyoh topográ-

fia igen alkalmas eszköz a különböző félvezetőtechnikai eljárások optimalizálásához, és

félvezető felületek ellenőrzésére.

1.13. ábra. Különböző felületi hibák félvezető szeleteken balról jobbra rendre: 1: fűrész nyomok;

2, 6, 10: hátsó felületi hiba nyomai; 4: szemcse nyoma epitaxiális növesztéskor; 5, 9: poĺırozás,

csiszolási nyomok; 8: buborék a poĺırgyantában poĺırozás alatt; 7:hátsó oldali karc; 3, 11, 12:

egyéb ismeretlen eredetű hibák. (Forrás: [25])

Felület karcolásos ḱısérleteket Riesz Ferenc is végzett [38], az eredményei arra vezet-

tek, hogy a megkarcolt felületű Si szelet a karc mentén az 1.14. ábra szerint megtörik,

és L előjelétől függően a karc mentén egy sötét, vagy világos sáv jelenik meg. A sáv

szélességéből a felület elhajlásának α szöge meghatározható.

Továbbá a Makyoh topográfiát felhasználva K. Hibino és kollégái [37] hátoldali min-

tázattal ellátott poĺırozott foszforbronz tükrök felületét vizsgálták meg kifűtés előtt és

után. Eredményeiket végeselem módszerrel nyert számı́tásaikkal, Twyman–Green inter-

ferométeres méréssel és röntgendiffrakciós méréssel vetették össze.

Hasonló kvalitat́ıv mérésekről, illetve különböző félvezető technológiai folyamatok –

mint például különböző vékonyrétegek növesztése – Makyoh technikás optimalizálásáról
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minta

Intenzitás

α

képśık

1.14. ábra. Karcolt Si szelet és Makyoh képé-

nek sematikus modellje (L ≥ 0). Forrás: [38]

számolnak be a [39, 40, 41, 42, 43] publikációk. A kereskedelemben is kaphatóak Holo-

genix cég által gyártott, minőségi megfigyelésre alkalmas Makyoh berendezések [23, 44].

Berendezésük egy kamera-lencse rendszer (1.5.a. ábra), ahol a CCD kamera által rög-

źıtett Makyoh kép egy monitoron jeleńıthető meg. Rendszerük teljesen kvalitat́ıv, a

szeleten található hibák detektálására alkalmas. Érzékenysége a kamera távolságbeálĺı-

tásának változtatásával álĺıtható. Legfeljebb 100 m görbületi sugarú mélyedések detek-

tálhatóak a felületen. A berendezés érzékenységére egy példa: ha a felületen egy 5 mm

átmérőjű mélyedés található, amelynek görbületi sugara 100 m, akkor a hiba mélysége

kb. 30 nm. A berendezést újabb kutatásokban is használják, alkalmazásával vizsgálják

és optimalizálják a szeletgyártás egyes lépéseit, mint pédául a fűrészelés [45, 46] vagy a

kémiai-mechanikai poĺırozás paramétereit [47].

1.4.2. Görbületmérés

Az egyik első Makyoh görbületmérést K. H. Yang [28] publikálta. Méréseiben 82

mm átmérőjű MOS struktúrájú, illetve Si3N4 vékonyréteggel ellátott sziĺıcium szelete-

ket vizsgált meg. Módszerének lényege, hogy a mintát egy négyzethálón keresztül vi-

láǵıtotta meg egy 273 cm távolságban elhelyezett pontszerű fényforrással. A mintáról

visszavert képet egy 317,5 cm távolságra helyezett ernyőn detektálta (templom elren-

dezés), majd a Makyoh képeket fényképezőgéppel rögźıtette. A felvételt megismételte

úgy, hogy a minta helyére egy śıktükröt helyezett. A minta helyére kerülő śıktükröt a to-

vábbiakban referencia śıknak vagy referencia tükörnek fogom nevezni. A minta Makyoh

képének átmérőjéből és a mintával azonos méretű referencia śık Makyoh képének átmé-

rőjéből a sziĺıcium szelet görbületi sugara kifejezhető. Számı́tásaiban feltételezte, hogy az

egész sziĺıcium szelethez hozzá lehet rendelni egy jellemző görbületet, tehát feltételezése

szerint a szelet görbültsége az egész felületen közel azonos. Ennek valóságtartalmáról

szubjekt́ıven, a Makyoh kép megtekintésével meg lehet győződni. Eredménye:

R ∼=
2Ldc

m(dm − dc)
, (1.13)
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1. fejezet: Makyoh rendszerek

ahol dm a referencia śık Makyoh képének előjeles átmérője (ha a kép orientációja ford́ı-

tott, akkor negat́ıv), dc a mért minta Makyoh képének előjeles átmérője, és m a referencia

śıktükör Makyoh képének és a tükör átmérőjének aránya. Ez utóbbi azért jelenik meg,

mert a megviláǵıtó fénynyaláb nem kollimált. Természetesen hasonló eredményre jutunk,

ha az 1.3. egyenletből indulunk ki. Az ő módszere az első, amely a vet́ıtett rács módszer

alapgondolatát hordozza magában, annyi különbséggel, hogy a rácsot csak a képátmérő

megváltozásának mérésére használta fel.

Hasonló gondolatot Szabó János, Riesz Ferenc és Szentpáli Béla [24] is megvalóśıtott

az MFA-ban, de elrendezésükben a minta és a referencia śık Makyoh képeinek elője-

les átmérőinek különbsége négyzetháló nélkül került meghatározásra, továbbá Makyoh

rendszerük a következő szakaszban léırt kamera és lencse rendszer volt, ı́gy kollimált

megviláǵıtást alkalmaztak. Az ő ötletük az volt, hogy a referencia śıktükröt közvetlenül

a vizsgálandó minta alá helyezték, ı́gy a visszavert képen L és R értékeitől függően a

minta és a referencia tükör képének orientációja lehet azonos, vagy ellentétes, és sötét

vagy világos határ jelenik meg a minta Makyoh képének szélén. Ezen sáv szélességének

megmérésével és az L paraméter ismeretében a minta R görbületi sugara a már emĺıtett

1.13. képlet seǵıtségével szintén kifejezhető. Ehhez azonban fel kellett ismerniük azt,

hogy minden Makyoh rendszerhez hozzá lehet rendelni az ekvivalens templom elrende-

zést, és az ahhoz tartozó Lt paramétert. Számı́tásaik után a kamera és lencse rendszerhez

tartozó Lt paraméter:

Lt = D −
1

1/f − 1/(c − k)
, (1.14)

ahol D a minta és az elé helyezett gyűjtőlencse közötti távolság, f a gyűjtőlencse fókusz-

távolsága, c a kamera távolsága a lencsétől, k pedig a kamera objekt́ıvjének a tárgytá-

volság beálĺıtása 16 az 1.5.a. ábra szerint. Ez utóbbi egyenletet behelyetteśıtve az 1.13.

egyenletbe azt kapjuk, hogy

dm

dc

∼= 1 − 2
D − 1

1/f−1/(c−k)

R
. (1.15)

Az emĺıtett esetek matematikai feltételeit megállaṕıtották, amely az 1.15. szerint a

következőek:

1. R/L < −2: a minta és a śıktükör képének orientációja azonos, és a minta képe

kisebb, mint a śıktükör képe. (0 < dm/dc < 1)

2. −2 < R/L < −1: a minta Makyoh képének és śıktükör képének orientációja

ellentétes, és a minta képe kisebb. (−1 < dm/dc < 0)

16 k az a távolság, amely távolságra helyezett tárgyról éles képet alkot a kamera.
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1.15. ábra. Makyoh kép és a kontúr át-

mérője a normált mintagörbület függ-

vényében. Az egyes tartományoknak

megfelelő orientációs sémák az ábra te-

tején láthatóak. (Forrás: [24])

3. −1 < R/L < 0: a minta Makyoh képének és śıktükör képének orientációja ellen-

tétes, és a minta képe nagyobb. (dm/dc < −1)

4. −1 < R/L < 0: a minta Makyoh képének és śıktükör képének orientációja azonos,

és a minta képe nagyobb. (1 < dm/dc)

Mivel |R/L| általában nagy, praktikusan az 1. és a 4. esetnek van nagy jelentősége. Mód-

szerüket ismert görbületi sugarú gömbtükrök, és GaAs szeletek görbületének mérésével

támasztották alá.

1.5. Az MFA-ban működő Makyoh rendszer és al-

kalmazásai

Kutatásom során magam is számos Makyoh képet késźıtettem és analizáltam. Ezek

jelentős része az MFA-ban a kutatásom megkezdése előtt házilag éṕıtett kamera és lencse

rendszerrel készültek, amelynek vázlata az 1.5.a. ábrán látható [48]. A konkrét berende-

zés képe az 1.16. képen látható. Megviláǵıtásként egy fényvezető szálcsonkkal ellátott,

λ = 820 nm hullámhosszú LED szolgál, amely kis méretű, mindössze 50 µm átmérőjű,

de elég nagy intenzitású (200 µW), kellően homogén forrást nyújt. A létrejövő Makyoh

kép egy 640 × 480 pixel felbontású fekete-fehér CCD kamera (különböző objekt́ıvekkel
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és közgyűrűkkel) és egy PC alapú képfeldolgozó rendszer seǵıtségével detektálható és

értékelhető ki. A képfeldolgozó rendszer 256 szürkeárnyalat szintet különböztet meg, to-

vábbá alkalmas folyamatos valós idejű megjeleńıtésre, a Makyoh képek kimerev́ıtésére,

hosszabb időn keresztüli átlagolásra, a képek különböző transzformálására és elmenté-

sére. A megviláǵıtás kollimálására egy, a mintatartó fölé néhány centiméter távolságra

rögźıtett 80 mm átmérőjű, 500 mm fókusztávolságú gyűjtőlencse szolgál. Ez a lencse egy-

ben korlátozza a minta látható területének átmérőjét, amely szintén 80 mm. A legkisebb

minta, amelyről kiértékelhető Makyoh képeket lehet késźıteni, 6 − 8 mm átmérőjű. A

1.16. ábra. Intézetünkben éṕıtett Makyoh berendezés.

fényforrás és a kollimátor lencse között struktúrált maszk elhelyezésére is van lehetőség.

A mintáról visszaverődő fény ugyanezen a lencsén ismét áthalad, majd a kamerába jut.

A rendszer függőleges orientációjú, ı́gy a minta v́ızszintesen kerül a számára kialaḱıtott

śıkban mozgatható és két tengely körül dönthető mintatartóba. Mind a kamera, mind a

fényforrás, a maszk és a kollimátor lencse függőleges tartóoszlopra van rögźıtve, ı́gy azok

tetszőleges távolságra helyezhetők egymástól és a mintától. A legideálisabb beálĺıtás, ha

mind a kamerát, mind a fényforrást a gyűjtőlencse fókuszśıkjába helyezzük, mert ı́gy

egyrészt a mintára kollimált fény érkezik, másrészt a kamera látómezejének mérete füg-

getlen lesz a kamera távolságbeálĺıtásától [22], továbbá ha a kamerát túl távol helyezzük
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a fókuszśıktól, akkor az objekt́ıv apertúrája okozhat gondot (2. fejezet). A Makyoh le-

képezés L paraméterének értéke tág határok között körülbelül −450 mm-től 750 mm-ig

változtatható. Két, ezzel a berendezéssel késźıtett Makyoh kép látható az 1.17. ábrán.

Kvalitat́ıv értelmezés szerint a mintát jellemzi annak jobb részén egy igen erős – az egész

mintát átszelő – deformáció, amelynek bal oldala sötétebb, tehát homorú, jobb oldala

ennek megfelelően domború. Az ábrán megfigyelhető a minta szélére jellemző diffrakciós

effektus, továbbá a vet́ıtett rács a felület profiljának megfelelő
”
torzultsága”.

1.17. ábra. Intézetünkben késźıtett Makyoh képek; a) vet́ıtett rács nélkül, b) vet́ıtett ráccsal.

Intézetünkben kifejlesztettünk és szabadalmaztattunk egy új, kamera és tükör rend-

szert, aminek vázlata az 1.5.b. ábrán látható [T2, T3]. Megviláǵıtásként az előbbitől

eltérően egy halogén izzó szálát képezzük le egy kisméretű lyukra. A kamera felbon-

tása nagyobb 1280 × 960 pixel. A nagyobb felbontással a módszer pontosságát tudtuk

növelni. Alapvető különbség az előző rendszerrel szemben, hogy egy paraboloid tükör-

rel oldottuk meg a megviláǵıtó sugarak kollimálását, ezzel számos, a lencsékre jellemző

aberrációt kerültünk el,17 ezzel szintén növelve rendszerünk pontosságát, továbbá a pi-

acon nagy átmérőjű paraboloid tükrök elérhetőek és költségük alacsonyabb, mint az

aszférikus lencséké. Természetesen a paraboloid tükör minősége kritikus, ı́gy csak a csil-

lagászati távcsövekben alkalmazott nagy pontosságú paraboloid tükrök jöhetnek szóba.

A tükör fókusztávolsága 1524 mm, a paraboloid tükör középpontját a fényforrással össze-

kötő szakasz illetve a minta középpontjával összeköző szakasz által bezárt szög kevesebb

3◦-nál. A fényforrás és a kamera fókuszpontba való helyezését az ábrán látható nyalá-

17 Kiterjedt testek leképezésénél a paraboloid tükör nem aberrációmentes, de ebben az esetben csak

kollimálás és közel kollimált fénysugarak fókuszálása történik, ami aberrációmentes.
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bosztó seǵıtségével oldottuk meg. A fényforrás és a nyalábosztó közé egy strukturált

maszkot helyeztünk el. Az optikai tengely v́ızszintes, tehát a minta függőleges helyzetet

vesz fel. Az elrendezés jelentősége, hogy függőleges helyzetű mintában a gravitáció ki-

sebb vetemedést okoz. Az előző Makyoh berendezésen végzett méréseink tapasztalatát

és számı́tásaink eredményeit felhasználva az egyes elemeket egy márványasztalon aszta-

lon elhelyezett acéllaphoz az optimális helyzetben mágneses talpakkal rögźıtettük, ı́gy

mozgatásuk, áthelyezésük egyszerű, és a rendszer egyben ellenálló a különböző mechani-

kai behatásokkal szemben, mint például légáramlatok, rezgések. A kamera, a paraboloid

tükör, a fényforrás és a mintatartó poźıciója finoman álĺıtható.

1.5.1. Összehasonĺıtás

Az 1.1. táblázat a különböző topográfiai módszerek néhány jellemző paraméterét

tartalmazza hivatkozásokkal együtt. A Makyoh technika, a kapacit́ıv berendezések és

a lézeres pásztázás oszlopában konkrét létező berendezések paramétereit adom meg,

mı́g az interferometria és Moiré technika oszlopában általánosan jellemző adatok szere-

pelnek. Természetesen egyedi elrendezések esetén az adatok eltérhetnek a táblázatban

közöltektől.

Habár a Makyoh módszernél pontosabb és nagyobb felbontású mérések nyerhetőek

a modern interferometrikus berendezésekkel, de egyrészt ezek mérési sebessége lassabb,

másrészt költségben is jóval felül múlják egy Makyoh berendezés árát. A Makyoh be-

rendezés viszont olcsó, gyors, kevésbbé érzékeny a mechanikai rezgésekre és igen nagy

dinamikus tartománnyal rendelkezik, továbbá teljeśıti és bizonyos esetekben felülmúlja

az egyszerűbb interferometrikus mérések pontosságát.

A Makyoh módszer előnyei:

• Valós idejű érintésmentes működés, amely elengedhetetlen például egy Si szelet

felületének végső poĺırozása után, a tapintótűs módszer csak annak előtte használ-

ható.

• Egyszerű, olcsó feléṕıtés, nincs szükség sem lézerre, sem drága prećıziós mechani-

kára, amely mind a tapintótűs mind pedig a lézeres pásztázás esetén szükséges.

• Topografikus leképezés, melynek következtében sem a mérendő mintát, sem pedig

a mérőfejet nem kell mozgatni a mérés során. Ezáltal a minta a mozgatás során

fellépő erők okozta deformációktól mentesül.

A módszer hátrányai:
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• Korlátozott kvantitat́ıv értelmezés, amelynek oka épp a leképezés topografikus

volta.
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Makyoh (az

intézetünkben

megéṕıtett)

kapacit́ıv

berendezések

lézeres

pásztázás

interferometria Moiré technika

minta méret 10–80 mm 200–300 mm 200–300 mm 10–100 mm 10–100 mm

laterális fel-

bontás

2–10 mm 20–30 mm 0,1 µm 0,1–1 mm 1–10 mm

érzékenység 0,1 µm–1 mm 0,3 µm–

0,5 mm

10 µm–1 mm λ/10–

λ/100(PSI)

0,5 µm

mérési idő 0,3–10 s 30 s 30 s A felvételek

számától függ

A felvételek

számától függ

előny - Egyszerű,

olcsó feléṕıtés.

- Topografikus

leképezés.

- Nagy

dinamikai

tartomány.

- Kvalitat́ıv

módszerek

esetén valós

idejű.

- Robosztus,

rezgésekre

nem érzékeny.

- Topografikus

leképezés.

- A Si szelet

mindkét

oldalát méri.

- Vastagság

mérésére

alkalmas.

- Nagy

átmérőjű

szeletek

mérése is

megoldott.

- Nagy

laterális

felbontás.

- A felületen

található szó-

rócentrumokat

is méri.

- Lokális egye-

netlenségek

mérése.

- Nagy méretű

felületek

pásztázása is

megoldott.

- Topografikus

leképezés.

- Nagy

pontosság.

- Nagy

laterális

felbontás.

- Topografikus

leképezés.

- Nem

érzékeny a

tárgyśıktól

való eltérésre.

- Nagy

dinamikai

tartomány.

- Alkalmas

diffúz felületek

mérésére is.

hátrány - Korlátozott

laterális

felbontás.

- A felület

topográfiájától

függő

pontosság.

- Hosszú

fényút, nagy

méret.

- Kis laterális

felbontás.

- Prećıziós

mechanika

szükséges.

- Csak adott

anyagú és

méretű

szeletek

mérésére

alkalmas.

- A minta

forgatása

során fellépő

deformációk.

- A vákuum

befogó

deformálja a

mintát.

- Nem ad

teljes

topográfiai

képet.

- Lassú mérés.

- Mechanikai

rezgésekre

érzékeny.

- Kis

dinamikai

tartomány.

- Körülményes

beálĺıtás.

- Nagy

felületek

mérése

korlátozott.

- Több

expoźıció

szükséges.

- A laterális

felbontás függ

a felület

alakjától.

- Hosszú

fényút.

- Fázis-

eltoláshoz

több expoźıció

szükséges.

1.1. táblázat. Geometriai paraméterek különböző mérőmódszerei. (Források: interferometria

és Moiré technika [7, 49, 9], kapacit́ıv illetve lézeres berendezések [4, 5, 6, 10, 11], PSI=Phase

Shifting Interferometry)
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A rendszerben lévő blendék hatásai

a Makyoh leképezésre

Minden optikai rendszer tartalmaz blendéket, amelyek hatással vannak a létrejövő

képre; változtatják a fényerőt, meghatározhatják, hogy a tárgy mely része lesz látható,

illetve egyéb korlátozásokat tesznek. Épp ezért munkámnak fontos része a blendék korlá-

tozó hatásainak vizsgálata a Makyoh leképezésre. Levezettem az alapvető összefüggése-

ket, és bebizonýıtottam, hogy a kamera és lencse rendszer esetén egy adott – és egyébként

igen gyakran használt – beálĺıtás mellett, a kamera blendéje limitálja a láható felületet

a felület lokális meredekségének függvényében. Eredményeimet ḱısérletekkel támasztot-

tam alá, és folyóiratban [T1] és konferencián [T4] publikáltam.

2.1. Elméleti anaĺızis

A matematikai formulák feĺırásához a problémát két részre bontottam. Először csak

a templom elrendezésre elemeztem a blende korlátozó hatásait, majd azt általánośıtot-

tam a kamera és lencse rendszerre. A levezetés során az 1.3.2. szakaszban bemutatott

geometriai optikai modellt használtam, és a jelenséget csak a meridionális śıkban vizs-

gáltam.

2.1.1. Templom elrendezés

Helyezzünk a templom elrendezésben a visszavert sugár útjába egy r sugarú blendét –

a 2.1 ábra szerint – a mintától g távolságra. Tekintsük az ábrán feltüntetett két lehetséges

sugarat, amely a minta xa pontjáról verődik vissza, és a blende két szemközti szélét

érintve valamely s′a illetve s′′a helyeken érik el az ernyőt. Fontos megjegyeznem azt, hogy
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természetesen egyszerre csak az egyik eset valósulhat meg, valamint azt, hogy ezek a

sugarak a határeseteket jelölik ki. Egyszerű geometriai megfontolásból következik, hogy

csak azok a sugarak jutnak át a blendén, amelyekre teljesül a következő egyenlőtlenség:

xa

(
1 −

L

g

)
−

Lr

g
≤ sa ≤ xa

(
1 −

L

g

)
+

Lr

g
, (2.1)

ahol xa a sugár visszaverődésének koordinátája, sa a blendén átjutó sugár és a képśık

metszetének koordinátája, L pedig a minta–ernyő távolság. Az 1.3 Makyoh egyenlet

szintén ad egy összefüggést xa és sa között:

sa = xa − 2L
dh(xa)

dx
, (2.2)

ahol h(x) a felület magasságprofilja x mentén. Ez a két egyenlet teljesen léırja a blende

korlátozó hatásait. Így az korlátozhatja xa-t (vagyis a minta megfigyelhető területé-

nek méretét), sa-t (a kép méretét), vagy a dh/dx-t (a mérhető felületi meredekséget).

Általános esetben egy Makyoh képen xa, sa és dh/dx kombinációi lehetnek korlátozva

xa 2r s′a

s′′a

g
L

visszavert sugár

minta blende ernyő

2.1. ábra. A templom elrende-

zés vázlata, amelyben a vissza-

vert sugár éppen átjut a blende

határán.

a minta topográfiájától, valamint xa, L és g értékeitől függően. A blende korlátozó ha-

tását néhány speciális esetben egyszerűen lehet tárgyalni, amikor xa, sa vagy dh/dx

valamelyike korlátozott, a mási kettő pedig tetszőleges lehet. Ezek az esetek g adott

értékeinél jönnek létre, amikoris a blende csak egyetlen paraméter értékét korlátozza.

Ezek a következők:

(i) Ha g → 0, akkor a 2.1 egyenlőtlenség csakis úgy teljesül, ha igaz a −r ≤ xa ≤

r egyenlőtlenség. Vagyis a látómező méretére tesz korlátozást a blende. Ez az

eredmény teljesen nyilvánvaló, mert a blende a minta śıkjába van helyezve.

(ii) Ha g = L, akkor −r ≤ sa ≤ r, tehát a blende csak a kép méretét korlátozza. Ez

az eredmény szintén nyilvánvaló, mivel most a képśıkban van a blende.
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

(iii) Ha g → ±∞ (vagyis 1/g → 0), akkor xa = sa feltételhez jutunk. Ez azt jelenti,

hogy csak azok a sugarak jutnak át a blendén, amelyek párhuzamosak az optikai

tengellyel. Templom elrendezésnél ez az eset gyakorlati jelentőséggel nem b́ır, de a

kamera és lencse rendszerek tárgyalásánál fontos szerepet fog kapni.

2.1.2. Kamera és lencse rendszerek anaĺızise

A 2.2 ábrán a kamera és lencse rendszer látható, hasonlóan az előbb tárgyalt esethez.

A minta és a domború lencse közötti távolság D, az f fókusztávolságú domború lencse

és a kamera közötti távolság c és a kamera objekt́ıv blendéjének sugara pedig r.

a kamera
blendéjének

képe
a kamera

képśıkjának
képe

minta
kollimáló

lencse

a kamera
objekt́ıv
blende

a kamera
képśıkja

visszavert
sugár

2rt
sa xa

2r

g

L D c

2.2. ábra. A kamera és lencse rendszer vázlata, amelyben a visszavert sugár éppen átjut az

kamera objekt́ıv blendéjének határán.

A rendszer több blendét is tartalmaz, egyik maga a CCD lapka, amely nyilvánvalóan

a Makyoh kép méretét korlátozza. Másik maga a domború lencse, amely elsősorban a

minta megfigyelhető tartományának nagyságát limitálja, amennyiben D kicsi, ami a gya-

korlatban általában teljesül. A következőkben belátom, hogy a kamera objekt́ıv blendéje

egy adott beálĺıtás mellett – amely szintén igen gyakori beálĺıtás [22] –, a vizsgálható

felület meredekségét (gradiensét) korlátozza, vagyis, ha a minta lokális gradiense ennél a

limitnél nagyobb, akkor a minta azon pontjának képe sötét marad. Ez abban az esetben

következik be, ha c = f .

Ahhoz, hogy megkapjuk azon sugárra vonatkozó képleteket, amely éppen még ke-

resztüljut az objekt́ıv blendéjén, meg kell határoznunk az eredeti rendszerrel ekvivalens

templom elrendezés megfelelő L, g és rt paramétereket (rt az ekvivalens templom elren-

dezésben a blende sugara). Ezt a lencsetörvény felhasználásával egyszerűen megtehetjük:

L = D −
1

f−1 − (c − k)−1
(2.3)
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

g = D −
fc

c − f
(2.4)

rt = −
f

c − f
r, (2.5)

ahol f a domború lencse fókusztávolsága, D a domború lencse és a minta közötti tá-

voldág, k pedig a kamera tárgytávolsága. A kamera k tárgytávolságát a kamera objekt́ıv-

jétől, a többi tengelyirányú távolságot pedig a lencsétől mérjük. A 2.3 – 2.5 egyenleteket

behelyetteśıtve a 2.1 és 2.2 egyenletekbe, majd ekvivalens átalaḱıtásokat alkalmazva, a

következő összefüggéseket kapjuk:

xa −

(
D −

f(c − k)

c − k − f

)
xa(c − f) − rf

D(c − f) − cf
≤ sa ≤ xa −

(
D −

f(c − k)

c − k − f

)
xa(c − f) + rf

D(c − f) − cf
(2.6)

és

sa = xa − 2

(
D −

1

f−1 − (c − k)−1

)
dh(xa)

dx
. (2.7)

Természetesen az általános összefüggés a kamera és lencse rendszer esetében is igen bo-

nyolult, ı́gy az objekt́ıv blendéje – az előzőekhez hasonlóan – limitálhatja mind a kép

nagyságát, mind a minta látható területének nagyságát, mind a minta mérhető loká-

lis gradiensét a fénysugár visszaverődési helyétől, a minta topográfiájától és a többi

paramétertől függően. Ezért a kamera–domború lencse távolságának (c) és a lencse fó-

kusztávolságának (f) kapcsolatától függően a következő speciális eseteket különböztetem

meg:

(i) Ha c = 0, vagyis a kamera objekt́ıvje a kollimáló lencsére van helyezve, akkor

g = D és rt = r. Tehát a megfelelő templom elrendezésben a blende D távolságra

van a mintától. Ha |D| � |L|, és a minta adott pontjának gradiense kicsi – amelyek

általában teljesülnek –, akkor a blende a minta méretét korlátozza elsősorban. A

korlátozás a 2.6 egyenletből xa kifejezésével megkapható:

|xa| ≤
Lr − saD

L − D
≈ r. (2.8)

Ez triviális, és gyakorlati jelentősége nincs, mivel ez esetben a domború lencse el-

hagyható lenne, hiszen a domború lencse fókusztávolsága sokkal nagyobb a kamera

objekt́ıvjének fókusztávolságánál.

(ii) Ha c = f , vagyis a kamera objekt́ıvje a domború lencse fókuszśıkjába van helyezve,

majd a 2.6 és 2.7 egyenletekbe a feltételeket behelyetteśıtve, végül a dh/dx-et
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

kifejezve a következő összefüggést kapjuk.∣∣∣∣dh

dx

∣∣∣∣ ≤ r

2f
. (2.9)

Ebben az esetben a látható tartomány maximális meredeksége (gradiens) van li-

mitálva. Praktikusan ezt a beálĺıtást gyakran alkalmazzák, mert a látómező nem

függ k értékétől, de k változtatásával L értékét igen tág határok között lehet vál-

toztatni [22].

(iii) Ha 1/c → 0, vagyis a kamera végtelenül messze van, akkor a 2.4 és a 2.5 alapján

az ekvivalens paraméterek a következők: g = D − f és rt = 0. Ez azt jelenti,

hogy csak azok a sugarak jutnak el a képśıkra, amely sugarakra a mintáról való

visszaverődésük után illesztett egyenesek a D − f pontban metszik az optikai

tengelyt. Vagyis csak és kizárólag egy D − f fókusztávolságú parabola tükörnek

lehetne az összes pontját látni.

A kamera látómezeje és a kamera távolsága közötti összefüggések anaĺızise [22] mutatja,

hogy a legcélszerűbb beálĺıtás a 0, 5f ≤ c ≤ f közötti tartomány. Ebben a tartományban

a (ii) eset a domináns.

Mı́g az (i) eset triviális volt, addig a (ii) és a (iii) eset olyan új – előre nem látott

– eredményeket szolgáltatott, amelyeknek igen fontos jelentőséggel b́ırhatnak egy új

Makyoh berendezés megtervezésénél vagy egy mérés interpretálásánál.

2.2. Kı́sérleti alátámasztás

Felmerül a kérdés, hogy a fenti eredményeim alátámaszthatóak-e ḱısérletekkel, va-

lamint hogy a számı́tásaimban alkalmazott modellek és közeĺıtések helyesek voltak-e.

Egyszerű és célravezető, ha a számı́tási eredményeim egyik speciális esetrére álltásokat

teszek, majd ellenőrzöm ezen várakozások teljesülését. A 2.1.2. fejezetben tárgyalt spe-

ciális esetek közül a (ii) esetet választottam, és intézetünk kamera és lencse rendszerű

Makyoh berendezését ennek megfelelően (c = f) álĺıtottam be. Egyben ez a leggyakrab-

ban használatos beálĺıtás.

A 2.1.2. fejezetben tárgyalt (ii) speciális esetből a 2.9. formulából levonható egyszerű

következtetés, hogy ha a kamera objekt́ıv blendéjének átmérőjét fokozatosan csökken-

tem, akkor a blende korlátozó hatása miatt fekete foltok jelennek meg a minta Ma-

kyoh képén látható sötét és világos területek határán, vagyis a minta felületének leg-

nagyobb gradiensű területein. A blende további csökkentése során a fekete foltok növe-

kednek, illetve újabb fekete foltok jelennek meg. Az első sorozat elkésźıtésénél a kamera
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

tárgytávolság-beálĺıtását k = 1, 5 m konstans értékre rögźıtettem, amelyhez rendelhető

leképezési paraméter értéke: L = −280 mm. A berendezés léırása az 1.5. fejezetben

található. A felvett Makyoh képek a 2.3. ábrán láthatóak. A 2.3.(a) képen a Si szelet

2.3. ábra. Egy sziĺıcium szelet Makyoh képei különböző blende beálĺıtások mellett.

A blende sugarai és a sugarak által meghatározott meredekség korlátok a követ-

kezők: (a) r = 4, 4 mm (dh/dx = 4, 4 µm/mm); (b) r = 3, 3 mm (dh/dx = 3, 2 µm/mm);

(c) r = 2, 15 mm (dh/dx = 2 µm/mm); (d) r = 1, 4 mm (dh/dx = 1, 3 µm/mm).

minden pontja látható. Csökkentve a blende méretét, egy sötét folt jelent meg a szelet

felső szélén, a Makyoh képen látható világos és sötét területek között, amit a 2.3.(b)

ábrán egy nýıllal is bejelöltem. Tovább csökkentve a blende sugarát, újabb sötét foltok

jelennek meg és növekednek a minta Makyoh képének sötétebb és világosabb területeinek

határán. Tehát következtetésünk teljesült.

A következőkben megvizsgáltam a sötét foltok változását konstans blende méret, de

a kamera különböző tárgytávolság-beálĺıtásai – különböző L értékek – mellett. Számı́-

tásaimból levonható további várakozás a következő: A 2.9. egyenletből látható, hogy a

blende korlátozó hatása a számı́tások szerint független kell hogy legyen k (vagyis egyben

L) értékétől, ha c és r változatlan. Ebben a speciális esetben annak ellenére független a

blende korlátozó hatása a kamera k tárgytávolság-beálĺıtásától, hogy az eredeti általános

2.6. és 2.7. képletek tartalmazták azt. A 2.4. képen a fentieknek megfelelően elkésźıtett

Makyoh képek vannak. A 2.4.(a) képen L = 0, tehát nem látható a felület topográfiájá-
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

2.4. ábra. Egy sziĺıcium szelet Makyoh képei különböző L beálĺıtások mellett: (a) L = 0;

(b) L = −310 mm; (c) L = 210 mm. A blende sugara az összes kép esetében: r = 2, 1 mm.

nak megfelelő intenzitás-eloszlás, de a felület azon részei, ahol a meredeksége nagyobb,

mint a blende által meghatározott maximális meredekség, sötétek maradnak. A 2.4.(b)

és (c) képeken a felület morfológiájának és L értékének megfelelő kontraszt látható. A

blende kitakaró hatása miatt keletkező sötét foltok elhelyezkedése, alakja és mérete vi-

szont jó közeĺıtéssel változatlan. Ez teljességgel megfelel a modellszámı́tásaimból levont

várakozásaimnak.

Viszonylag durva felületek vizsgálatánál problémát jelenthet, hogy a blende által

okozott sötét foltok felismerhetetlenek, nem választhatóak el a Makyoh kép többi részé-

től. Sokszor lehetetlen megmondani, hogy egy folt a blende miatt jelent meg a képen,

vagy pedig a Makyoh leképezés törvényszerűségeinek megfelelő intenzitás-eloszlást lát-

juk. Erre mutat példát a 2.5. ábra, amelyen egy darab durva felületű SiC szelet képei

láthatóak. A 2.5.(a) képen a blende átmérője maximális (25 mm) és L = −20 mm, mı́g

2.5. ábra. Egy durva felületű sziĺıcium-karbid szelet Makyoh képei különböző L és blende

beálĺıtások mellett: (a) L = −20 mm és r = 12, 5 mm; (b) L = 0 és r = 2, 4 mm.

a (b) képen L = 0, de a blende átmérője kisebb. Így az (a) képen látható sötét foltok

a Makyoh leképezésből származó intenzitás eloszlásból adódnak, ellenben a (b) képen

látható sötét foltok a blende korlátozó hatásaiból erednek. A két kép jellegét tekintve ha-
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2. fejezet: A rendszerben lévő blendék hatásai a Makyoh leképezésre

sonlónak mondható, ı́gy a képek alapján és a rendszer paramétereinek ismerete mellett

is nehezen lehetne eldönteni, hogy a sötét foltok okai a blende jelenségek, vagy a felület

morfológiáját tükröző intenzitás-eloszlások. (Esetleg a két hatás együttesen jelentkezik.)

Ez a jelenség a Makyoh képek helytelen interpretációjához vezethet. Valós idejű mérés

esetén L vagy a blende változtatásával, esetleg a szelet megdöntésével a kétféle jelenség

szétválasztható. Azonban automatizált mérésnél ez nehezen oldható meg.
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3. fejezet

Kvantitat́ıv Makyoh topográfia

Mint az első fejezetben kiderült, a Makyoh képekből mennyiségi eredményt nyerni

nehézkes, és sokszor egyedi számı́tást igényel. Ezért a felület topográfiai mérése nehe-

zen automatizálható, vagy csak igen kevés információ – mint például a globális görbület

értéke – nyerhető ki egyszerűen. Éppen ezért a témám egyik döntő feladata volt, hogy

olyan módszereket dolgozzak ki, amelyek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül a

vizsgált felület alakját adják végeredményül. A fejezetben léırom a kvantitat́ıv Makyoh

topográfia területén elért elméleti és gyakorlati eredményeimet, és ezen eredmények alá-

támasztásaként elvégzett ḱısérleteket és szimulációkat.

3.1. Iterat́ıv eljárások a Makyoh topogramok kiér-

tékelésére

Mint láttuk, a Makyoh kép intenzitás-eloszlásából a felület topográfiája analitiku-

san nem határozható meg. Rendḱıvül fontos kérdés az, hogy létezik-e olyan iterációs

algoritmus, amellyel mégis meghatározható a felület topográfiája pusztán a Makyoh

kép intenzitás-eloszlását, valamint a Makyoh rendszer paramétereit felhasználva. Kuta-

tásom során egy ı́géretes iterációs módszer elvét dolgoztam ki, amelynek eredményeit

a [T5, T6, T7] publikációkban tettem közzé. A módszerrel meghatároztam derékszögű

koordináta rendszerben egyetlen változóval léırható felületek topográfiáját pusztán a

felület szimulált Makyoh képét és a rendszer paramétereit felhasználva. A számı́tások

során végig feltételeztem, hogy a minta reflexiója egyenletes, továbbá, hogy az 1.3.2.

szakaszban feltett közeĺıtések és egyszerűśıtések érvényesek. A következőkben először

megadom az iterációs eljárást, majd szimulációs példákat mutatok be.
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3. fejezet: Kvantitat́ıv Makyoh topográfia

3.1.1. A módszer léırása

Az iterációs eljárás elve a 3.1. ábra seǵıtségével érthető meg egyszerűen. Kiin-

dulásként rendelkezünk egy mért I0 intenzitás-eloszlással, amit beolvasunk. Ebből az

intenzitás-eloszlásból egy alkalmas h0(I0(r)) függvény seǵıtségével előálĺıtunk egy ite-

rált felületet. Ez a 0. iteráció. Ezt követően számı́tógépes szimulációval előálĺıtjuk a

0. lépésben iterált felület szimulált intenzitás-eloszlását az 1.3. és az 1.7. egyenleteket

felhasználva, és összehasonĺıtjuk az eredeti eloszlással. A kapott ∆I(r) eltérésből egy

alkalmas ∆h(∆I(r)) függvénnyel módośıtjuk a 0. iterációs felületet és az 1. iterációs

felülethez jutunk. A módośıtás előtt megvizsgáljuk azt, hogy tekinthető-e az iteráció

stacionárius állapotának a h(r) függvény. Ha nem tekinthető stacionárius állapotnak,

akkor az iterációs lépést megismételjük. Az iteráció stacionárius állapotának tekintet-

tem azt, ha a ∆h(r) függvény L2 normája (vagyis a négyzetösszeg gyöke) egy adott

korlátnál kisebb.

Munkám során a fenti iterációt egydimenziós problémára, vagyis egyenes koordináta

rendszerben egyetlen változóval léırható felületekre valóśıtottam meg. Így a továbbiak-

ban I(r) helyett I(x)-et, illetve ∆I(r) helyett ∆I(x)-et használok.

Az eljárás kulcskérdése az, hogy mi legyen az (1) lépéskor alkalmazott h0(I0(x)) függ-

vény, és hogyan álĺıtsuk elő az intenzitáskülönbségekből a következő magasságprofilt, mi

legyen a ∆h(∆I(x)) függvény. A megfelelő iterációs eljárás megtalálásához a következő

öt megfontolást használtam:

• L > 0 esetén ha az iterált felület szimulált Makyoh képe egy adott helyen sötétebb,

mint a mért kép, akkor a felületet lokálisan konvexebbé kell tenni, illetve L < 0

esetén ford́ıtva.

• A h0 (I(x)) függvény legalább 0 < I(x) < ∞ és a ∆h(∆I(x)) függvény legalább a

−1 < I(x) < ∞ intervallumon legyen értelmezve.

• A nagy intenzitású helyeken kicsi legyen ∆h(∆I(x)), különben az algoritmus

könnyen instabillá válik.

• A képlet tartalmazzon egy súlyfaktort, amin keresztül ∆I(x) hatása változtatható

• Mivel az iteráció során a magasságprofil egy konstans erejéig definiálatlan, szüksé-

ges, hogy minden lépés után az iterált felület magasságprofiljának átlagát nullává

tegyük egy konstans hozzáadásával. A művelet célja az irreálisan nagy értékek

elkerülése és az ezzel elérhető jobb numerikus stabilitás.

A bemenő felület definiálására és a felület iterációnkénti módośıtására több olyan transz-

formációt is vizsgáltam, amelyek működő iterációs eljáráshoz vezettek. Tesztiterációk
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Eredeti intenzitás (I0(r))
Szimulált intenzitás (I(r))

Felületfüggvény (h(r))

A Makyoh kép beolvasása I0(r)-be

h(r)=h0(I0(r))

I(r) meghatározása sugárkövetéssel h(r)-ből

I(r) és I0(r) összehasonĺıtása

(∆I(r) = I(r) − I0(r))

∆h(∆I(r)) kiszámı́tása

Ha ∆h(r) normája < limit

Stacionárius állapot. Vége.

h(r) = h(r) + ∆h(r)

igaz

hamis

3.1. ábra. Az algoritmus vázlatos folyamatábrája

során a stabilitás és a sebesség szempontjából leghatékonyabbnak talált transzformációs

képletek a következők:

h0 (I0(x)) =
1

1 + sI0(x)
−

〈
1

1 + sI(x)

〉
, (3.1)
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∆h (∆I(x)) =
1

1 + s∆I(x)
−

〈
1

1 + s∆I(x)

〉
, (3.2)

ahol s egy súlyfaktor, és a <> jelölés x szerinti átlagot jelöl. Habár nem szükséges a

két képlet formai egyezése, tapasztalataim szerint ı́gy az iteráció gyorsabban elérte az

állandósult állapotot. Ennek oka valósźınűleg az, hogy az első lépésben a 3.1. képlettel

nyert felület pontosan megegyezik azzal, minha az ideális śıkra alkalmaznánk az iteráció

3. és 4. lépését a 3.2. képlet seǵıtségével.

3.1.2. A módszer megvalóśıtása, eredmények

Ahhoz, hogy a fent léırt módszer hatásosságát objeḱıven ellenőrizzük, elő kellene álĺı-

tani egy egyváltozóval léırható felületű mintát, aminek profilját igen nagy pontossággal

ismerjük. Majd a legyártott felület Makyoh képéből meg kellene határozni a keresendő

profilt, és összehasonĺıtani a valós profillal. A profil előzetes ismerete az összehason-

ĺıthatóság miatt szükséges. Habár ez megoldható feladat, mégis sokkal egyszerűbben,

gyorsabban és olcsóbban megvalóśıthatónak tartottam a következő szimulációs eljárást,

amely – szimulációról lévén szó – nem igényelt sem technológiai fejlesztést, sem egyéb

anyagi ráford́ıtást. A szimuláció első lépéseként matematikailag definiáltam egy vizs-

gálandó magasság profilt, és szimulációval előálĺıtottam annak Makyoh képét. Tehát

a 3.1. ábra (1) lépése nem mért bemeneti intenzitás-eloszlás, hanem szimulált bemeneti

intenzitás-eloszlás. Az iterációs eljárást erre a szimulált Makyoh képre alkalmaztam, és

nyomon követtem az eredetileg definiált és a később visszafejtett felületek közötti elté-

rést. Fontos, hogy az iteráció során az eredeti felület profilját csak az összehasonĺıtáshoz

használtam, az iteráció bemenete a szimulált Makyoh kép, és a Makyoh rendszert léıró

paraméterek. A módszer konvergálását a következő magasság profil elemzésével muta-

tom be:

h(x) = 5, 5−2
(
−e−(x/5)2 cos (0, 55πx) + 2e−(x/5)2 + 1

)
, (3.3)

ahol minden hossz dimenzió nélküli egységekben van, és x a −10..10 tartományban

változik. Mivel ez a profil kis görbületre szuperponált nagyobb térfrekvenciájú, változó

amplitúdójú profil, és mivel a különböző félvezető szeletek általában jellemezhetőek egy

globális behajlással – szakirodalomban
”
bow” – és az erre szuperponálódó vetemedéssel

–
”
warp” –, ezért ez a profil jól demonstrálja a valóságos helyzetet. Az iteráció konkrét

megvalóśıtásakor a felületet reprezentáló függvényt egy 20000 elemű, a Makyoh képet

reprezentáló függvényt pedig egy 2000 elemű tömbben ábrázoltam. Így a Makyoh kép

minden pontjának intenzitását a felület 10 db pontjából sugárkövetéssel számoltam.

A 3.2. ábrán a fent definiált felületi görbe szimulált Makyoh képei láthatóak különböző
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minta–ernyő távolság (L) mellett. A felületet ábrázoló és a hozzá tartozó intenzitás-

eloszlást ábrázoló tömb méretbeli különbsége – a képpontok száma 10-szer kevesebb,

mint a felület pontjai – azt jelenti, hogy a 3.1. és a 3.2. egyenletek alkalmazásakor

az iterált felület köztes pontjait interpolációval kell meghatározni. Az interpolációval

szemben lényeges kikötés, hogy legalább másodrendű legyen, ugyanis elsőrendű (lineá-

ris) interpoláció esetén felületet reprezentáló diszkrét pontok lineáris szakaszokból álló

függvény mentén helyezkednének el. Így az iteráció 3. lépése során a szimulált intenzitás-

eloszlás előálĺıtásához szükséges numerikus deriválásának (1.3. és 1.7. egyenletek) nem

lesz értelme, mert az interpolált részen a függvény numerikus deriváltja konstans, mı́g

az illesztéseknél ugrik (lépcsősfüggvény mentén lesznek a diszkrét pontok). Ez lehetet-

lenné teszi a sugárkövetéses módszer további alkalmazását. A másodrendű interpoláció

lehet praktikusan egy másodrendű spline, Bézier [52], vagy egyéb görbe is. Az egyszerű-

ség kedvéért programomban két illesztett parabolának az átlagát használtam a köztes

pontok interpolálására.

3.2. ábra. A 3.3. képlet-

tel definiált egydimenziós fe-

lület számı́tógépes szimuláci-

óval előálĺıtott Makyoh képe

különböző minta–ernyő távol-

ság (L) mellett.

Empirikusan az s = 0, 03 súlyfaktort találtam alkalmasnak arra, hogy az iteráció szé-

les L paraméter mellett gyorsan gyorsan elérje állandósult állapotát. A numerikus sta-

bilitás megőrzése végett szükséges, hogy minden iterációs lépés után a ∆I(x) függvényt

egy simı́tó algoritmus seǵıtségével menteśıtsük a véletlenszerű oszcillációktól, amelyek

eredete a tárgy és a képśık cellákra való felosztása a sugárkövetéses módszer során. A

numerikus deriválás során ezek az oszcillációk irreális eredményekre vezetnek, ı́gy a si-

mı́tó algoritmus alkalmazása kritikus. Az algoritmust szabvány C programnyelven [53]

egy 500 MHz-es AMD PC-n implementáltam, Linux operációs rendszer alatt. Az iteráció

L = 0, 1 és L = 4, 5 értékek között jól konvergált. Összehasonĺıtásképpen a kausztikus

távolság L = 5 értéknél jelentkezik. A különböző minta–ernyő távolsághoz (L) tartozó
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intenzitáseloszlás a 3.2. ábrán látható. Jól látszik, ahogy a minta–ernyő távolság (L)

növelésével közeledünk a kausztikus tartományhoz. Ha L nagyobb, mint a kausztikus

limit, akkor az iteráció néhány lépés alatt divergál.

3.3. ábra. Az eredeti és az n =

1, n = 5, n = 10, n = 50,

n = 100 illetve az n = 500

iteráció után kapott felület.

A 3.3 ábra szemléletesen mutatja be, hogyan konvergál az iteráció az eredeti felü-

lethez egy rögźıtett minta–ernyő távolság (L) mellett. Az ábrán látható, hogy már 5

iterációs lépés után a visszanyert függvény szinuszos komponensének amplitúdója meg-

közeĺıti az eredeti tesztfüggvény szinuszos tagjának amplitúdóját. Ellenben a lassan vál-

tozó exponenciális taghoz lassan konvergál az iteráció.

A 3.4. ábra az eredeti és az iterációval visszaálĺıtott felületi profil közötti hibát áb-

rázolja az iteráció száma függvényében, amit a következőképpen definiáltam: legyen az

x = 0 pont a referenciapont, amelynek hibája nulla – felület minden pontjához egy

konstans hozzáadásával –, majd a hiba =
√∑

H2
i /n, ahol Hi az eredeti és a visszanyert

felület egyes pontjainak hibái, n pedig a felület pontjainak száma, jelen esetben 20000.

Növelve a minta–ernyő távolságot (L), a konvergencia sebessége nagy mértékben nő. Az

elérhető legkisebb hiba is függ L értékétől, bár ez a függés sokkal kisebb. Az algoritmus

gyors, L = 4 esetén kkörülbelül 100 iterációs lépés szükséges a stacionárius állapotig,

miközben a hiba értéke lecsökkent a tesztfüggvény értékkészletének 5%-a alá. A program

futása körülbelül 4 másodpercig tartott egy 500 MHz-es PC-n. Továbbá látható, hogy

a hiba az első néhány lépésben nő és a hibafüggvénynek határozott maximuma van. A

jelenség oka az, hogy a tesztfüggvény szinuszos tagjához igen gyorsan, néhány iterációs

lépés alatt konvergált az algoritmus, ı́gy az értelmezési tartomány szélén az iterált felület

távolodott az eredeti tesztfüggvénytől (3.3. ábra).

Az iteráció egyéb egyetlen változóval léırható felületek feltételezésével is működött,

ı́gy a módszerrel például a félkört, a parabolát, a szinuszfüggvényt, sőt a nemdifferenci-
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3.4. ábra. A iteráció hibája az

iterációk száma függvényében

különböző minta–ernyő távol-

ság (L) mellett.

álható −|x| függvényt is sikerült visszaálĺıtanom.

A módszer egyszerűen kiterjeszthető kétdimenziós felületek számı́tására; a probléma

már csak programozástechnikai. Megjegyzendő, hogy az algoritmus számı́tási ideje egye-

nesen arányos a felület pontjainak számával, mı́g a hullámoptikai módszereké [21] – mint

például a diffrakciós integrál számı́tása – a felületpontok számának négyzetével arányos.

3.2. A vet́ıtett rács módszere

Az 1.3.5. fejezetben bemutatott
”
vet́ıtett rács”módszert használták már a kutatásom

megkezdése előtt oly módon, hogy egy rácsvonal mentén meghatározták a felület profil-

ját, vagy a felület globális görbületét különböző geometriai összefüggések felhasználásá-

val [24, 25, 28]. A teljes felület topográfiájának meghatározásához szükséges számı́tási

módszerek és algoritmusok fejlesztése a csatlakozásom idején kezdődött intézetünkben.

A módszer elve kidolgozott volt, de a számı́tási módszerek pontośıtása, a különböző

algoritmusok kidolgozása és specifikálása, valamint azok gyakorlati implementálása, és

felhasználói programrendszer kifejlesztése az én feladatom volt. Munkám során megvizs-

gáltam a
”
vet́ıtett rács” módszer pontosságának függését a Makyoh rendszer különböző

paramétereitől, a módszerhez kapcsolódó kiértékelő algoritmust továbbfejlesztettem, és

teljesen új számı́tási algoritmusokat vezettem be, amellyel a módszer pontosságát sike-

resen növeltem. Munkám során megteremtettem az algoritmusok felhasználói környeze-

tét. A következőkben bemutatom a mérés elvét, majd részletesen léırom a kidolgozott

számı́tási algoritmusok működését, valamint azok pontosságának függését a különböző

paraméterektől, végül bemutatom az eredményeimre épülő és az általunk kifejlesztett
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nagy laterális felbontású Makyoh berendezést.

Mint azt az első fejezetben emĺıtettem, ha strukturált fénnyel viláǵıtjuk meg a vizs-

gált felületet, akkor úgymond
”
megjelöljük” a felület bizonyos pontjait. Így a megjelölt

pontokban az első fejezetben részletesen bemutatott 1.1. egyenlet f(r) vektora megha-

tározható. Ha a vizsgálandó minta helyére egy tökéletesen śıknak tekinthető referencia

tükröt helyezek, akkor a Makyoh referencia képen a strukturált fény által megjelölt

pontokban az emĺıtett egyenlet r vektora határozható meg. Így az egyenletben sze-

replő felületi gradiens a rácspontokban ismertté válik, és az 1.1. egyenlet numerikusan

megoldható lesz. A módszernél a Makyoh kép intenzitása nem releváns, ı́gy a felület ref-

lektivitásának változása is érdektelen számunkra. Pusztán annyit kell teljeśıteni, hogy

a strukturált fény által megjelölt pontok helyét egyértelműen meg tudjuk határozni.

Munkám során a strukturált fényt egy a megviláǵıtó nyalábba helyezett négyzethálóval

hoztam létre. Az optikai elrendezésben lehetőség van arra, hogy a maszkot a vizsgálandó

felület és a fényforrás között tetszőleges poźıcióba helyezzük, ezzel biztośıtott az, hogy

a vet́ıtett rács a Makyoh képen különböző kamera tárgytávolság beálĺıtás (különböző L

paraméter) mellett is éles legyen.

A háló rácspontjainak megtalálására egy saját fejlesztésű algoritmust használtam.

Az algoritmus alapja a Makyoh kép és egy előre definiált, kereszt alakú (középpontosan

szimmetrikus) súlyfüggvény korrelációjának számı́tása. (Megjegyzem, hogy szimmetria-

okok miatt a kapott eredmény megegyezik a két függvény konvolúciójával.)

3.5. ábra. A diszkrét súlyfüggvény értéke a sötét terü-

leteken −1/57, a világos területeken pedig 1/64 (d=1,

n=11).

A rácspontok megtalálásának döntő fontosságú eleme a megfelelő súlyfüggvény meg-

határozása. Programomban egy n ∗ n (n páratlan) elemű diszkrét súlyfüggvényt (mát-

rixot) alkalmaztam, amely elemeinek az értéke a szimmetriatengelyek mentén attól d

távolságon belül −1/((2d + 1) ∗ n + (2d + 1) ∗ (n − 2d − 1)), a tengelyektől d távolsá-

gon ḱıvül pedig 1/(n − 2d − 1)2 (3.5. ábra). A súlyok tulajdonképpen az ábrán látható

fehér és szürke területek reciprokai (az előjeltől eltekintve). Így 2d + 1 széles kereszten

belül negat́ıv a súly, azon ḱıvül pozit́ıv. Ha az ı́gy definiált súlyfüggvényt reprezentáló

mátrix középpontja épp egy rácspontra esik, akkor a korreláció értéke nagy. A lokális

maximumok megkeresésével tehát a rácspontok koordinátája meghatározható. Továbbá
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programom meghatározza a korrelációs függvény súlypontját a lokális maximum kö-

rüli tetszőleges sugarú területre, amely tört pixel pontossághoz vezet. Így programom

pontossága egy pixel alatti.

Habár a
”
vet́ıtett rács” módszer kvantitat́ıv vizsgálatokat enged meg, hátránya a kis

laterális felbontás. A rács egyfajta
”
aluláteresztő” szűrőként viselkedik: azok a deformá-

ciók, amelyeknek mérete alatta marad a rács oldalhosszánál, a vet́ıtett rács torzulásában

nem, vagy csak kissé fognak látszódni. Ráadásul problémát okozhatnak azok a felületek

is, amelyek periodikusak és térfrekvenciájuk a vet́ıtett rács térfrekvenciájához közel esik.

Ha a periodicitás térfrekvenciája megegyezik a vet́ıtett rács térfrekvenciájával, akkor a

fázistolástól függően minden rácspont azonos mértékben tolódik el a referencia rácshoz

képest, a kiértékelés a minta ferdeségét állaṕıtja meg.

A felület topográfiájának meghatározásához a vet́ıtett rácspontok koordinátáinak

meghatározásán túl szükség van diszkrét inverz gradiens képzésére. Munkám során az

inverz gradiens meghatározásához két, egymástól működésében és tulajdonságaiban is

eltérő algoritmust fejlesztettem ki. Az egyik egy gyors rekurźıv algoritmus, a másik egy

lassabb, de pontosabb iterat́ıv módszer. A következőkben ezeket a módszereket ı́rom le

részletesen.

3.2.1. Vonal menti integrál

A fenti bevezetőből látható, hogy a cél egy általánosan használható, gyors algoritmus

kidolgozása, amellyel a Makyoh képekből illetve a vet́ıtett rács rácspontjainak helyzeté-

ből a felület topográfiája meghatározható.

Egy függvény gradienséből az adott függvényt vonalmenti integrálással lehet megha-

tározni. Esetünkben ez az 1.12. numerikus integrálösszeg seǵıtségével valósul meg. Mivel

az inverz gradiens képzés egy konstans erejéig határozatlan, tetszőlegesen ki lehet jelölni

egy referencia pontot, amelynek értéke az inverz gradiens képzés után tetszőlegesen meg-

választható. A továbbiakban ezt a pontot (0, 0) referencia pontnak nevezem. Az inverz

gradiens képzés egyik legegyszerűbb módja, ha a (0, 0) referencia rácsponttól egy adott

(i, j) rácspontig az összegzés egy tetszőleges út mentén történik. (Általában célszerű az

egyik legrövidebb lépésszámú, vagyis i + j lépésben bejárható utat választani.) Elvileg,

ha a vet́ıtett rácsot végtelen sűrűre vennénk, akkor a különböző útvonalakon kapott

eredmények nyilvánvalóan ugyanazt az eredményt szolgáltatnák, véges rácssűrűség ese-

tén viszont a különböző útvonalak mentén elvégzett összegzések különböző eredményre

vezetnek [T8]. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a számos (3.6. ábra) i+j lépésben bejár-

ható útvonal közül melyiket érdemes választani. A lehetséges megoldás előtt nézzük meg

azt, hogy elsősorban miből is származhat pontatlanság a számı́tás során. Az integrálkö-
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zeĺıtő összegzés eleve magában hordozza azt, hogy eredménye (néhány speciális esetet

leszámı́tva) eltér a valós értéktől. Hiba származhat továbbá abból is, hogy a rácspon-

tok helyzetét nem tudjuk tetszőleges pontossággal meghatározni, a szűk keresztmetszet

ebből a szempontból a kamera laterális felbontásából adódó törtpixeles felbontás. Így

az integrálközeĺıtő összegzés nem csak eredményében, hanem már integrandusában is

hordoz pontatlanságot. A módszer hibáját jelentősen csökkenthetjük, ha az összes i + j

lépésben bejárható útra elvégezzük az összegzést, és a kapott h(i, j) eredményeket átla-

goljuk [T6]. A pontatlanság csökkenése nyilvánvaló, hiszen egyrészt a lehető legrövidebb

összegzési utakat választjuk, másrészt a különböző utakon különböző nagyságú és előjelű

hibák átlagolásával pontosabb eredményt kapunk. A módszer viszont igen sok gépidőt

venne igénybe már egy kisebb négyzetháló esetén is, ha programunk valóban bejárná az

összes i+ j lépésben bejárható utat. Kutatásom során kifejlesztettem egy olyan rekurźıv

algoritmust, amely pontosan az előbb felvetett módszer eredményét adja, de gyorsab-

ban, mintha minden i, j rácspontba csak egyetlen úton összegeznénk. Az algoritmus az

alábbiak szerint működik:

Tekintsük a 3.6. ábrát! Feltételezzük, hogy i ≥ 0∧ j ≥ 0, vagyis tekintsük a referen-

ciaponthoz viszonýıtott pozit́ıv negyedet. A rács pontjaihoz tartozó h(i, j) magasságér-

tékeket tetszőleges sorrendben kiszámolhatjuk, ı́gy választhatunk egy olyan sorrendet,

ahol a (i, j) ponthoz tartozó magasság számı́tásakor az (i − 1, j) és az (i, j − 1) pontok

magasságértékei már ismertek. Ekkor az (i, j) pont magassága a következő:

h(i, j) = i·

h(i − 1, j) + ∆xi−1→i

2L

(
xi,j+xi−1,j

2 −
fx

i,j+fx
i−1,j

2

)
+ ∆yi−1→i

2L

(
yi,j+yi−1,j

2 −
fy

i,j
+fy

i−1,j

2

)
i + j

+

+j ·

h(i, j − 1) +
∆xj−1→j

2L

(
xi,j+xi,j−1

2 −
fx

i,j+fx
i,j−1

2

)
+

∆yj−1→j

2L

(
yi,j+yi,j−1

2 −
fy

i,j
+fy

i,j−1

2

)
i + j

(3.4)

ahol xi,j, yi,j az r vektor, fx
i,j, f y

i,j az f vektor (i, j) rácspontban vett x illetve y irányú

komponense, a ∆xi−1→i és a ∆yi−1→i értelemszerűen az (i − 1, j) pont és az (i, j) pont

közötti x illetve y irányú elmozdulás.

0, 0

i, j

i, j − 1

i − 1, j

3.6. ábra. A felület magasságának számı́-

tása a vet́ıtett rács (i, j) pontjában.
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Előbbi álĺıtásom, miszerint a rekurźıv képlet eredménye pontosan azt az eredményt

szolgáltatja, mint az összes i + j lépésben bejárható útra vett differenciaösszeg átlaga,

teljes indukcióval látható be. Az i = 0 vagy j = 0 esetekre az álĺıtás triviálisan igaz,

hiszen a tengelyek mentén egyetlen i + j lépéses út létezik, amelynek integrálközeĺıtő

összegét adja a rekurźıv képlet. Most feltesszük azt, hogy a h(i−1, j) és h(i, j−1) esetén

igaz az álĺıtásom. Ha a h(i, j) értékét úgy határoznám meg, hogy az összes i+j lépésben

bejárható utak integrálközeĺıtő összegét kiszámolom és átlagolom, akkor az (i − 1, j)

pontot érintő utak száma úgy aránylik az (i, j − 1) ponton átmenő utak számához,

mint i aránylik a j-hez. Továbbá az (i − 1, j) pontot érintő utak mindegyikében az

integrálközelitó összegek utolsó két tagja azonos és megegyezik a 3.4. képlet első tagjában

szereplő tört számlálójának utolsó két tagjával, valamint az (i, j − 1) pontot érintő utak

mindegyikében az integrálközelitó összegek utolsó két tagja azonos és megegyezik a 3.4.

képlet második tagjában szereplő tört számlálójának utolsó két tagjával. Így az első tag

számlálója az (i−1, j) ponton átmenő összes út integrálközeĺıtő összegének átlagát adja,

a második tag számlálója pedig az (i, j − 1) ponton átmenő összes út integrálközeĺıtő

összegének átlagát adja. A két emĺıtett számlálónak az utak számával azonos arányú

súlyozott átlaga az összes i+ j lépésben bejárható út integrálközeĺıtő összegének átlagát

adja eredményül. Ezzel álĺıtásomat igazoltam. Természetesen a módszer a másik három

negyedben is működik, de a képletben i − 1 vagy j − 1 vagy mindkettő helyett i + 1-et

illetve j + 1-et kell alkalmazni attól függően, hogy épp melyik negyedre számolunk.

Habár módszerünk a topogram hibáját jelentősen csökkenti, sok pontból álló rács

használatakor (lásd
”
eltolt rács”módszer, 3.2.4. szakasz) a hiba az x és y tengely mentén

jelentősen megnő és az origótól távol (körülbelül a 30. rácspont távolságtól kezdve) a ten-

gelyek mentén topogramunk
”
becśıkozódik”. A 3.13. ábrán egy nagyfelbontású Makyoh

topogram látható, amely
”
eltolt rácsos” módszerrel készült (3.2.4. szakasz). A képen jól

megfigyelhető a tengelymenti
”
becśıkozódás” jelensége, amely nem a mintához tartozik,

pusztán számı́tási hibából ered. Erről a minta elforgatásával győződtem meg.

A jelenség magyarázata egyszerű. A 3.4. képleten látható, hogy ha a vet́ıtett rács

adott rácspontjaira teljesül az, hogy i >> j, akkor a képlet két tagja közül az első domi-

nánssá válik, a másik elhanyagolható lesz. Ekkor a vet́ıtett rács (i + 1, j + 1) pontjában

h(i+1, j+1) értéke gyakorlatilag csak h(i, j+1) értékétől fog függeni, h(i+1, j) értékétől

már nem. Tehát h(i + 1, j + 1) értékét csak a tőle balra lévő pontok határozzák meg,

mı́g az alatta lévők gyakorlatilag nem. Ez igaz minden olyan esetre, ahol i >> j, ami

azt eredményezi, hogy a vet́ıtett rács tengelyei mentén a referencia ponttól távol a hiba

értéke az egyes sorokban függetlenül összegződik, az egyes sorok között nincs kapcsolat.

A jelenséget dolgozatom 71. oldalán egy Makyoh kép seǵıtségével illusztráltam, amelyen

a középponttól távol a tengelyekkel párhuzamosan jól látható a vonalas szerkezet. Meg-
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állaṕıtásom a j >> i esetre is igaz. Módszerem nem növeli a számı́tás pontosságát a

tengelyek mentén, hiszen ezekhez a pontokhoz pontosan 1 db i + j lépésben bejárható

út létezik, tehát átlagolás nem történik.

3.2.2. Relaxációs módszer

Az előző szakaszban nyilvánvalóvá vált, hogy az általam kifejlesztett igen gyors re-

kurźıv algoritmus sok pontból álló vet́ıtett rács esetén a tengelyek mentén a referencia

ponttól távol nem alkalmas objekt́ıv eredmény előálĺıtására. Így az előbbi algoritmus

olyan kis laterális felbontású Makyoh topográfia esetén alkalmazandó, ahol fontos a

gyors eredmény, ahol fontos a mérés nagy teljeśıtménye, áteresztőképessége. Nyilván-

való az is, hogy szükség van olyan algoritmusra is, amely a fent emĺıtett problémákat

megoldja még annak árán is, hogy az előző algoritmusnál jóval lassabb lesz.

Munkám során kifejlesztettem egy iterat́ıv algoritmust, amely eleget tesz a fenti kö-

vetelményeknek. A módszer lényegét kétféleképpen lehet megközeĺıteni. Az egyik inkább

szemléletes léırás, mı́g a másik a módszer matematikai alapjaiból indul ki.

A módszer egzakt levezetése a következő: Tekintsük az 1.3. leképezési egyenletet,

majd differenciáljuk azt. Ekkor az alábbi egyenlethez jutunk, amely egy Poisson t́ıpusú

egyenlet:
div(r − f(r))

2L
= ∇2h (3.5)

Az egyenlet bal oldala a vet́ıtett rács rácspontjaiban meghatározható úgy, hogy a rács-

pontok koordinátáit felhasználva numerikus deriválást alkalmazunk. Ezt a numerikus

deriválást legegyszerűbben a Newton formulákkal végezhetjük el. A Poisson egyenletek

numerikus megoldására viszont létezik egy elterjedt módszer, amit relaxációs módszer-

nek neveznek a szakirodalomban. Ha felhasználjuk a Poisson egyenlet megoldásának

relaxációs közeĺıtőképletét [54], akkor a 3.6 egyenlethez jutunk:

h(i, j)n+1 =

h(i − 1, j)n + ∆xi−1→i

2L

(
xi,j+xi−1,j

2 −
fx

i,j+fx
i−1,j

2

)
+ ∆yi−1→i

2L

(
yi,j+yi−1,j

2 −
fy

i,j
+fy

i−1,j

2

)
4

+

+

h(i, j − 1)n +
∆xj−1→j

2L

(
xi,j+xi,j−1

2 −
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i,j+fx
i,j−1

2

)
+

∆yj−1→j

2L

(
yi,j+yi,j−1

2 −
fy

i,j
+fy

i,j−1

2

)
4

+

+

h(i, j + 1)n +
∆xj+1→j

2L

(
xi,j+xi,j+1

2 −
fx

i,j+fx
i,j+1

2

)
+
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2L

(
yi,j+yi,j+1

2 −
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2

)
4

+
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+

h(i + 1, j)n + ∆xi+1→i

2L

(
xi,j+xi+1,j

2 −
fx

i,j+fx
i+1,j

2

)
+ ∆yi+1→i

2L

(
yi,j+yi+1,j

2 −
fy

i,j
+fy

i+1,j

2

)
4

. (3.6)

Ugyanehhez az egyenlethez jutunk egy kissé szemléletesebb fejtegetéssel is. Mint ı́r-

tam, a probléma a rekurźıv módszernél a referencia-rácspont által meghatározott tenge-

lyek mentén jelentkezett. Logikus elgondolás, ha új módszerünk abból az alapfeltevésből

indul ki, hogy ne jelöljünk ki referencia-rácspontot, hanem az összes rácspont, amelynek

magasságát keressük, legyen egyben referencia pont is. Az iteráció n. lépésében minden

rácspont magasságát határozzuk meg úgy, hogy ideiglenesen a tőle jobbra, balra, felette

és alatta található rácspont n−1. lépésben kapott magasság értékét tekintsük referencia

pontnak, majd a kapott négy eredményt átlagoljuk. Az iterációt addig folytatjuk, amı́g

egy előre definiált állandósultnak tekinthető állapotot el nem érünk. Ezzel a módszerrel

a felület profiljában nem lesznek kitüntetett pontok és irányok.

Az iterat́ıv módszer kezdeti bemeneti felülete lehet praktikusan az azonosan nulla

felület (azaz śık), vagy akár az előbbi, rekurźıv algoritmussal nyert h(i, j) felület.

A kétféle kiértékelési módszert összehasonĺıtva azt kapjuk, hogy mı́g a gradiens függ-

vény numerikus integrálása igen gyors algoritmus, a relaxációs módszer sokkal pontosabb

eredményre vezet, különösen akkor, ha a vet́ıtett rács kb. 60× 60 rácspontnál nagyobb.

Így kisebb rács alkalmazása, és a gyors működési sebesség követelménye mellett az előb-

bit, más esetekben az utóbbit célszerű használni.

3.2.3. A vet́ıtett rács módszerének pontossága

Egy Makyoh topográfiás eszköz tervezésénél elengedhetetlen, hogy valamiképpen

megbecsüljük az adott kiértékelés során fellépő hibák fajtáit, a hibáknak a rendszer

különböző paramétereitől való függését, azok jellegét, és meg tudjuk határozni a beren-

dezés specifikációit, érzékenységét, pontosságát, felbontását. Ebben a szakaszban előbb

elméleti anaĺızissel, majd számı́tógépes szimulációval meghatározom a
”
vet́ıtett rácsos”

módszer pontosságának függését a rendszer különböző paramétereinek függvényében.

Hibaszámı́tás

A
”
vet́ıtett rácsos” Makyoh topográfia eredményében a leképezés során illetve kiér-

tékeléskor a következő mérési hibák jönnek számı́tásba:

1. A különböző optikai aberrációk okozta hibák, ezen belül:

• ponthibák (szférikus hiba, kóma, asztigmatizmus)
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• képtorźıtás

• śıki hiba.

2. A kamera véges felbontásából adódó
”
pixelhiba”. A vet́ıtett rács rácspontjainak

helyzetét nem lehet tetszőleges pontossággal meghatározni. A pontosságot álta-

lában a kamera véges felbontása határozza meg. Ezért neveztem el a rácspont

helyzetének meghatározásakor fellépő pontatlanságot pixelhibának.

3. Az integrálközeĺıtő összegzés hibája.

4. Statisztikai jellegű és egyéb hibák (mechanikai rezgések, szennyeződések, stb.).

Az optikai aberrációkkal nem ḱıvánok részletesen foglalkozni, hiszen az optikai elren-

dezésünkben ezek a hibák általában elhanyagolhatóak. Az optikai aberrációk első cso-

portjába tartozó hibák, a ponthibák nem okoznak szignifikáns hibát a vet́ıtett maszkos

Makyoh topográfia eredményében. Ennek egyik oka az, hogy az optikai elrendezésben a

fénysugaraknak az optikai tengellyel bezárt szöge kicsi, mind a kamera, mind a fényforrás

közel van az optikai tengelyhez. Így ezek a hibák közel hengerszimmetrikusak, tehát a

rácspontok helyét nem befolyásolják. Továbbá ezen ponthibák mérete – tapasztalataink

szerint – általában nem haladja meg a kamera felbontását. Ezért ha a hengerszimmet-

riát nem vennénk figyelembe, akkor sem okoznak nagyobb hibát, mint a pixelhiba. Az

optikai hibák második csoportjában megnevezett képtorźıtás hibája a referencia tükör

használatával – a referencia tükör hibáinak nagyságáig – eliminálható, ugyanis a referen-

ciaśık Makyoh képe pontosan ugyanazon az optikai torzuláson megy keresztül. Minden

rácspont elmozdulását a referenciaśık Makyoh képéhez viszonýıtunk. Az optikai hibák

utolsó csoportja a śıki hiba, amely tulajdonképpen ekvivalens azzal, hogy a Makyoh kép

egyes területein az L paraméter értéke más. Mivel a leképezés felületének śıktól való

eltérése a 1 mm nagyságrendbe esik, az L paraméter értékében és ı́gy a Makyoh topog-

ramban megjelenő hiba 1% körüli, ha L > 100 mm. Ez utóbbi feltétel általában teljesül.

Pontosabb mérések esetére kifejleszthető olyan kalibrálási eljárás, ahol a minta–ernyő

távolság (L) pontról pontra meghatározható, ennek alapja egy nagy pontosággal ismert

felület topográfiájának mérése lehet. A mért és valós geometriai adatokat összehasonĺıtva

L értéke a képśıknak akár több pontjában is meghatározható.

A teljesség kedvéért emĺıteném meg a véletlenszerű hibákat (pl. mechanikai rezgések,

légáramlatok, stb.), amelyek a mérés kimenetét számottevően nem befolyásolják. A Ma-

kyoh módszer lényegesen kevésbbé érzékeny a mechanikai rezgésekre, mint a különböző

koherens optikai módszerek (pl. holográfia vagy interferometria). Amennyiben szüksé-

ges, ezeket a zajokat a megszokott módszerekkel itt is lehet csökkenteni. Ilyen módszer
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például a rezgésmentes asztalra történő elhelyezés, zavaró fényforrások kizárása, hosszú

expoźıciós idő alkalmazása, sźınszűrők használata, több mérés átlagolásai, tiszta környe-

zet stb. A gyakorlatban alkalmazott beálĺıtások során sokkal nagyobb hibát okoznak a

pixelhiba és az integrálközeĺıtő összegzés hibái.

A vet́ıtett rácsos módszer integrálközeĺıtő összegzést alkalmaz, ı́gy természetes, hogy

kell ennek numerikus hibájával is számolnunk. Ez akkor is fellépne, ha az összes rácspont

koordinátáját végtelen pontossággal meg tudnánk határozni. Viszont a Makyoh képen

található rácspontok helyzetét nem lehet tetszőleges pontossággal meghatározni, és a

koordináták pontosságát általában a kamera véges pixelfelbontása korlátozza. Ezért is

hivatkozom erre a t́ıpusú hibára úgy, mint pixelhiba. A rácspontfelismerő algoritmus

tört pixel pontosságú eredményt ad. Tegyük fel, hogy a rácspontok helyzetét δx pontos-

sággal tudjuk meghatározni. Továbbá az egyszerűség kedvéért a vet́ıtett rács periódusa

legyen ∆x = ∆y = állandó. Ekkor a referenciapontból indulva az első rácspontban az

összegzésnek a pixelhibából eredő hibája (vagyis az eltérés ahhoz képest, mintha végtelen

pontosan ismernénk a rácspont helyzetét):

hiba
(1)
pixel =

2∆xδx

2L
. (3.7)

Ha az integrálközeĺıtő összegzés során ez a hiba a referencia ponttól távolodva minden

lépésben azonos előjelű tagként adódik az eredményhez, akkor a pixelhiba N lépés után

a következő lesz:

hiba
(N)
pixel =

2N∆xδx

2L
. (3.8)

Természetesen a fenti képlet a lehető legrosszabb esetet tükrözi (worst case error). Op-

timális esetben a pixelhiba sokkal inkább véletlenszerűnek tekinthető, mint konstruk-

t́ıvnak, vagyis az egyes lépések során különböző irányú és nagyságú eltérések lesznek a

rácspontok koordinátáiban, amely különböző nagyságú és előjelű hiba járulékokat ered-

ményeznek, ı́gy azok részben kioltják egymást. Tehát a gyakorlatban a hiba nagysága

jóval elmarad a legrosszabb esetet feltételező 3.8. egyenlet által jósolt értéktől. Minden-

esetre azt megállaṕıthatjuk, hogy a pixelhiba várható értéke a lépések számával nő, tehát

jogos volt a 3.2.1. szakaszban feltételezni, hogy a legrövidebb lépésszámú utat érdemes

az összegzéshez választani. Továbbá lényeges hangsúlyozni, hogy a minta–ernyő távolság

növelésével a pixelhiba komponens csökken.

Az integrálközeĺıtő összeg hibája a [54] alapján:

hibaintegral ∼ ∆xn+1 · h(n), (3.9)

ahol ∆x a lépésköz hossza, h(n) a h függvénynek, vagyis a vizsgálandó felületnek n. de-

riváltja az integrálközeĺıtés intervallumának egy pontjában. n értéke az integrálközeĺıtés

63



3. fejezet: Kvantitat́ıv Makyoh topográfia

numerikus módszerétől függ, a Newton-Cotes formulákat (trapézmódszer) alkalmazva

n = 2. A formula alapján látható, hogy sűrűbb rács alkalmazásával az integrálközeĺıtő

összeg hibája csökken, és hogy a hiba ezen tagja független a minta–ernyő távolság érté-

kétől, viszont nagy mértékben függ magától a mérni ḱıvánt felületi topográfiától. A hibá-

nak a minta–ernyő távolságtól való függetlenségét szemléletesen úgy is magyarázhatjuk,

hogy ha L értékét k-szorosára növelem, akkor a rácspontok eltolódása is k-szorosára nő.

Az integrálközeĺıtő összegzésben szereplő (fx − x)/2L értéke tehát nem változik. Mivel

az integrálközeĺıtő összeg pontosságát erősen befolyásolja magának a minta felületének

topográfiája is, nehezen adható meg általános hibahatár a módszerre. Ezért a Makyoh

módszer specifikációjában elsősorban a minta felületének minimális detektálható mere-

dekségét és görbületét lehet meghatározni.

A fentieket összegezve megállaṕıthatom, hogy a mérés hibája lehet elsősorban integ-

rálközeĺıtő összeg jellegű, pixelhiba jellegű vagy vegyes. Amennyiben az integrálközeĺıtés

hibája nagyobb, mint a pixelhiba, akkor az eredő hiba nem függ a minta–ernyő távolság-

tól. Ellenkező esetben viszont az eredő hiba értéke a felület topográfiájától lesz független.

A fenti következtetéseket egy számı́tógépes szimuláció seǵıtségével ellenőriztem.

Szimuláció

A szimulációs modell elve az, hogy modellezem egy általam megadott felület Makyoh

képét, beleértve a vet́ıtett rács torzulását és a képernyő megv́ıláǵıtottságának relat́ıv

eloszlását. Majd ezt a képet felhasználva a vet́ıtett rács módszerhez ı́rt algoritmus se-

ǵıtségével (3.4. képlet) előálĺıtom a Makyoh képhez tartozó felületet, végül a kiinduló

és a visszanyert felület topográfiáját összehasonĺıtom. A szimuláció célja annak eldön-

tése, hogy valóban jelentkeznek-e a fent léırt tendenciális összefüggések. A szimuláció a

következő lépésekből áll [T9, T10]: 1. definiáltam egy vizsgálandó felületet, 2. modellez-

tem és előálĺıtottam annak Makyoh képét a vet́ıtett ráccsal együtt, 3. a rácstorzulásokat

felhasználva a 3.2.1. szakaszban léırt módon meghatároztam a felület magasságértékeit

a rácspontokban, 4. összehasonĺıtottam az eredeti felület magasságának rácspontbeli

értékeit a visszanyert felület megfelelő értékeivel, 5. végül az 1–4 pontokat ismételtem

különböző felületek és L paraméterek mellett. A szimuláció során megpróbáltam az in-

tézetünkben található kamera és lencse rendszert a lehető legjobban modellezni, ezért

a kamerafelbontást 640 × 480-ra álĺıtottam, és az ennek megfelelő feltételezett felület

50 × 37, 5 mm-es területű volt, amely megfelel egy tipikus mintának. A felület alakja a

következő volt:

h(x, y) = A
sin(2πx/50 mm)cos(2πy/37, 5 mm)

2000
, (3.10)
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ahol x és y a felület adott pontja, A pedig az amplitúdó. A felület meghatározásánál

fontos szempont volt, hogy mind konvex, mind konkáv tartományai is legyenek.

A szimuláció során mind a felület amplitúdójának értékét, mind a minta–ernyő tá-

volságot változtatva megállaṕıtottam a visszanyert felület és az eredeti felület közötti

eltérést, és vizsgáltam a különböző hibák hatásait. Egy ilyen szimulált Makyoh topogram

a 3.7. képen látható.

3.7. ábra. Szimulált Makyoh

kép, L = 1000 mm, A =

15 µm

A 3.8. ábrán különböző minta–ernyő távolság (L) mellett látható a szimuláció után

visszanyert felületnek az eredeti felülettől való maximális eltérése az amplitúdó függ-

vényében. A maximális eltérés rácspontja a mintának a konvex (azaz a Makyoh képen

világos) tartományára esett. A karakterisztikákon a következő általános jellemzők figyel-

hetőek meg:

1. A-nak egy adott határértéke alatt a hiba értékének határozott maximuma van.

Mind a határérték, mind a maximum értéke csökken a minta–ernyő távolság (L)

növelésével.

2. Ezen határérték fölött a hiba értéke közel lineárian függ A-tól és független az L

értékétől. A karakterisztikában némi periodicitás látható.

3. A hiba értéke meredeken nő egy adott A érték fölött, a kiértékelő algoritmus

”
elszáll”. Ez a pont az L paraméter növelésével csökken.

Az egyes tartományok részletesebb elemzésével további következtetéseket és magyará-

zatokat vonhatunk le. A 3.8. ábra alsó grafikonján látható, hogy kis amplitúdóknál

65



3. fejezet: Kvantitat́ıv Makyoh topográfia

3.8. ábra. A szimulációs hi-

baszámı́tás eredménye: a hiba

amplitúdó függése.

különböző L paraméter mellett a hibafüggvény azonos meredekséggel indul, továbbá a

hiba értéke pontosan az amplitúdó fele. Ennek oka az, hogy a vet́ıtett rács deformáci-

ója olyan kicsi, hogy még nem detektálható. Tehát a felületet a módszer śıknak találja,

vagyis a hiba értéke valóban az amplitúdó fele kell hogy legyen. Az amplitúdó növelésé-

vel egyre több rácspont eltolódása válik detektálhatóvá, tehát a hibafüggvény elválik az

A/2 egyenestől, és az 1. tartomány azzal a meredekséggel növekszik, amely meredekség

a 2. tartományra is jellemző. A 3.8. ábrán látható, hogy a hibafüggvény hullámosságá-

nak a legelső periódus – az 1. tartomány – amplitúdója a többi periódus amplitúdójához

képest igen nagy. Úgy gondolom, hogy ennek a periodicitásnak oka pontosan az, hogy

a pixelhiba nem teljesen véletlenszerű, amelyre az előző szakaszban már utaltam. Ez az

elgondolás egyben magyarázatot ad arra is, hogy a hibának miért a legelső periódusa a

legnagyobb. Kis A esetén a rács deformációja igen kicsi, ekkor a rácspontnak a valódi és a
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mért poźıciójának különbsége hasonló irányba mutat – hiszen a rács deformációja olyan

kicsi, hogy számos rácspont elmozdulása kisebb 1 pixelnél (nincs mérhető elmozdulás)

–, vagyis a 3.8. képletben szereplő δx hasonló értéket vesz fel, ı́gy a pixelhiba konstruk-

t́ıvan összegződik az integrálási útvonal mentén (3.8. képlet). Nagyobb rácsdeformáció

esetén az egyes rácspontok valódi és mért helyzetének különbsége az integrálási útvonal

mentén inkább véletlenszerű, mint konstrukt́ıv, tehát összegzés után az ebből eredő hiba

nagysága kisebb. A pixelhiba kétféle összegződésének határa igen éles.

A 3. tartományt elemezve látható, hogy a divergencia határa L = 1800 mm esetén

A = 7 µm, L = 1400 mm esetén A = 10 µm, valamint L = 1000 mm esetén A = 18 µm.

Megállaṕıtható, hogy a divergencia határa mindig egy adott konstans A ·L értéknél kö-

vetkezik be, amely igazolja a 22. oldalon az 1.3.3. fejezetben léırt hL = const skálázási

szabályt. Az algoritmus divergenciájának oka, hogy a kausztikus tartományokhoz köze-

ledve a rácspontok eltolódásának mértéke eléri azt a határt, amikor azok koordinátáinak

automatikus meghatározása és sorbarendezése lehetetlenné válik.

Szimulációm során az analitikusan nyert összefüggéseknek megfelelő és egyben azo-

kat pontośıtó eredményeim születtek. Eredményeimből levonható következtetés, hogy

a minta–ernyő távolságnak a lehető legnagyobbnak kell lennie a divergens tartomány

elkerülése mellett ahhoz, hogy a pixelhibát a lehető legkisebbre csökkentsük. Egyedi mé-

réseknél lehetőség van erre, hiszen a Makyoh képen jól látható, mikor válik divergenssé

az eljárás. Ez viszont időt vesz igénybe. Amennyiben az L paraméter maximális értéké-

nek beálĺıtására nincs lehetőség – például ipari alkalmazások esetén –, akkor L értékét

a mérendő minták várható maximális deformációinak figyelembe vételével a 3.8. ábra

felső grafikonján látható lineáris szakasz közepére érdemes álĺıtani.
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3.2.4. A térbeli felbontás növelése –
”
eltolt rács” módszer

A térbeli felbontás növeléséhez növelni kell a vet́ıtett rács sűrűségét. Ez azonban

igen korlátozott, hiszen könnyen kiértékelhetetlenné válhat a Makyoh kép. Ha viszont

Makyoh képek sorozatát rögźıtjük a vizsgált mintáról úgy, hogy a rácsot az egyes felvé-

telek között az oldalhosszának tört részével elmozd́ıtjuk, akkor lehetővé válik az egyes

képeken a rácspontok helyzetének egyértelmű meghatározása, majd a kinyert adatok

megfelelő
”
összefésülése”. Az ı́gy nyert Makyoh topográfia laterális felbontása elérheti –

vagy akár kissé meg is haladhatja – a CCD kameránk pixelfelbontását. A módszernek

természetesen van hátránya is; nevezetesen a több kép feldolgozása több gépidőt vesz

igénybe, és maga a mérés sem valós idejű.

Egy eltolt rácsos mérésre az Oxfordi Egyetemen került sor. A Makyoh berendezés egy

kamera és tükör rendszer, fényforrásként egy λ = 590 nm hullámhosszú LED szolgált,

amelynek fényét a mintatartó elé helyezett 1000 mm fókusztávolságú lencse kollimálta.

A képeket egy 768 × 576 pixelfelbontású kamerával rögźıtettük, amely a többi álta-

lunk használt Makyoh berendezéshez hasonlóan a lencse fókuszśıkjában lett elhelyezve.

A videó kimenetet egy 8 bites frame-grabber kártyával vittük fel PC-re. A mérés megva-

lóśıtásakor [T8] a rács mozgatása egy teleszkópikus elrendezésbe foglalt programozható

tükör mátrix seǵıtségével volt megoldva (3.9. ábra). A tükör mátrix 800 × 600 darab

apró, az átlója mentén egymástól függetlenül elford́ıtható tükörből állt, amelyeknek két

lehetséges állapota volt: az egyik állapotban a Makyoh rendszer optikai tengelyével pár-

huzamosan verte vissza a fényt, a másik állapotban kiszórta a rendszerből, a rács egy

sötét foltját formálva. A teleszkópikus elrendezés használatával megvalóśıtható, hogy

a rács képe L értékének széles tartományában élesre álĺıtható, mivel a rács ekvivalens

templom elrendezésbeli helyzete úgy változtatható, hogy mérete változatlan. A beren-

dezéssel egy Si szelet felületének topográfiáját határoztuk meg. A kiértékelt felvételek

késźıtésekor L értékét −950 mm-re álĺıtottuk. A mérés során a rácstávolság 50 pixel, a

rácsvonalak vastagsága 1 pixel volt a tükörmátrixon.

minta
lencse

c D

tükör-
mátrix

pontszerű
fényforrás

CCD kamera
objekt́ıvvel

3.9. ábra. Az
”
eltolt rácsos”Makyoh

berendezés vázlata.
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Az ı́gy a minta felületére képezett rács periódusa 4, 92 mm, és a rácsnak két felvé-

tel közötti elmozdulása – programozástechnikai okok miatt – az átló irányában történt,

mértéke pedig az átló hosszának egytized része. Ez azt jelenti, hogy összesen 100 db

felvételt késźıtettünk mind a mintáról, mind a referenciatükörről. Az ı́gy elért effekt́ıv

térbeli felbontás 0, 696 mm volt. Az egyes felvételek késźıtése és a rácsnak a felvételek

közötti elmozd́ıtása számı́tógéppel vezérelve automatikusan történt, mı́g a Makyoh ké-

pek kiértékelésére és a topogramok elkésźıtésére utólag került sor, az összesen 200 db

kép kiértékeléséhez és a felület topográfiájának elkésźıtéséhez szükséges számı́tási idő kö-

rülbelül 3-4 perc. Referenciatükörként jó minőségű (λ/10) śıktükör szolgált. A mintáról

egy fázistolt interferométerrel interferometrikus felvételt is késźıtettünk.

3.10. ábra. A megfigyelt Makyoh kép a a) referenciatükörről és a b) félvezetőszeletről.

A Si szeletről és a referencia tükörről rögźıtett Makyoh képek közül egy-egy a 3.10.

képen látható. Összehasonĺıtva a két képet jól látható, hogy a minta Makyoh topográfiás

képe a felület magasságváltozásai miatt torzult. A 100 db képből kinyert rácspontokat

egy erre a célra késźıtett algoritmussal mátrixba rendeztük, majd a relaxációs módszer-

rel kiértékeltük (3.2.2. fejezet). A kapott eredményre a legkisebb négyzetek módszerével

śıkot illesztettünk, és ennek megfelelő szögtranszformációt hajtottunk végre. Az ı́gy ka-

pott felületi topográfia a 3.11. ábrán látható.

A topogram sötét területei a minta mélyebb régióinak felel meg, ı́gy a minta felüle-

tének közepe konkáv, általánosságban nyeregszerű formája van. A minta teljes magas-

ságváltozása 7, 1 µm-nek adódott [T8], amely igen közel van a 7, 4 µm értékhez, ami

az interferometrikus mérésből adódott. A Makyoh és az interferometrikus eredmények

jobb összehasonĺıtása kedvéért a Makyoh topogram magasságprofiljából előálĺıtottuk a

profilhoz tartozó interferometrikus mintázatot is (3.12.b. ábra). A Makyoh topogram jó
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3.11. ábra. A félvezetőszelet megha-

tározott topográfiája szürkeárnyalatos

ábrázolásban.

3.12. ábra. A mért interferogram a Si szeletről a), és a megfelelő Makyoh topogramból számı́-

tott interferogram b).

egyezést mutat az interferometrikus méréssel. A különbség a két mérés között kevesebb,

mint 10%. A legnagyobb eltérések a minta felső és alsó területein láthatóak. Ezek okai

a következők lehetnek:

• A minta a Makyoh mérés esetében függőleges helyzetben volt rögźıtve, ellenben

az interferometrikus méréssel, ahol a minta v́ızszintes volt. Ez könnyen okozhatott

eltérő vetemedéseket a mintában.

• A két mérést számottevő időbeli eltéréssel sikerült csak megvalóśıtani, ami hőmér-

sékleti és egyéb mechanikai deformációt okozhatott a mintában.

• A Makyoh leképezés L paraméter értéke nem volt teljesen pontos, hibája keve-

sebb 10%-nál. L értékét az optikai elemek pontos paramétereiből, és a ḱısérleti
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elrendezés távolságbeálĺıtásainak értékeiből határoztuk meg. Jobb mérési pontos-

ság megkövetelésekor L értéke kalibrálható.

A fenti módszerrel sikerült megmutatni a numerikus integrálással végzett kiértéke-

lés esetén bekövetkező, tengelyek menti szétcsatolódást (3.2.1. fejezet) és a relaxációs

algoritmus előnyeit. A 3.13. ábrán jól láthatóak a tengelyek mentén a referenciaponttól

távolodva megjelenő párhuzamos cśıkok. Ezért a 3.2.1. szakaszban bemutatott módszer

csak kevesebb rácspontra alkalmazható.

3.13. ábra.
”
Eltolt rácsos” Makyoh to-

pogram az összes i + j lépésszámú in-

tegrálközeĺıtő összeg átlagából.
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4. fejezet

Makyoh technika a gyakorlatban

Intézetünkben a Makyoh topográfiát sikerrel alkalmaztuk más kutatási témákban,

kiegésźıtve annak tárgyát és módszereit. Így megvizsgáltam áramköröket tartalmazó szi-

ĺıcium szeletnek az egyes rétegek eltávoĺıtása során keletkező deformációit [T11]. Ezen-

ḱıvül vizsgáltam különböző félvezető membránszerkezetek deformációit az egyes műve-

leti lépések után, a mérések eredményeit felhasználtuk mind a műveletoptimalizálás-

ban [T4, T12, T14], mind egyes anyagi paraméterek meghatározásában [T13]. A mérése

mindegyikét a
”
vet́ıtett rács”módszerrel végeztem el (a 3.2. fejezet). A méréseket az inté-

zetünkben megéṕıtett kamera és lencse rendszerrel végeztem el, amelynek specifikációja

az 1.5. szakaszban található.

4.1. Integrált áramkörök hordozóról való el-

távoĺıtása során fellépő deformációk vizsgálata

Napjainkban a félvezetőipar egyik dinamikusan fejlődő ága a félvezető szeletek új-

rahasznośıtása. Mára szinte az összes vezető mikroelektronikai cég (Intel, Infineon, Se-

matec) a 300 mm-es szeletátmérő technológiára alapozza gyártását. A növekvő szeletát-

mérőkkel párhuzamosan egyrészt nőnek a szeletek geometriai tulajdonságaival szemben

támasztott követelmények, másrészt nő a hibás vagy a gyártás közben elrontott Si sze-

letek újrahasznośıtása iránti igény is. A cél az, hogy az eredeti Si szeletekkel megegyező

minőségű szeletekhez jussunk az újrahasznośıtás során, és egyetlen különbség csak a

szelet vastagságában mutatkozzon. Ezért mind a szeletgyártók, mind a felhasználók ré-

széről jelentős érdeklődés mutatkozik olyan érintésmentes, nagy pontosságú, tiszta és

gyors módszerek iránt, amellyel a Si szeletek geometriai, topográfiai hibái minél előbb

– akár már a felhasználás előtt – kimutathatóak, valamint az újrahasznośıtás során be-

73



4. fejezet: Makyoh technika a gyakorlatban

következő geometriai változások ellenőrizhetőek. Ezzel a lépéssel a szeletfelhasználók

jelentős megtakaŕıtásokat érhetnek el. Intézetünkben egy modellḱısérletet végeztünk el,

amelynek célja az újrahasznośıtás egyes lépéseinek hatására bekövetkező deformációvá-

lozás vizsgálata, és azok okainak kideŕıtése. A ḱısérlet során 2 hüvelyk átmérőjű CMOS

és poli-Si kapus n-MOS áramköröket tartalmazó Si szeletek deformációit vizsgáltunk

meg az egyes rétegek eltávoĺıtása után. Négy mintát vizsgáltunk meg, amelyek 330 µm

vastagságúak voltak. Az eltávoĺıtás lépései a következők voltak:

1. A fémezés eltávoĺıtása Al maróval, amely a H3PO4, H2SO4 és CH3COOH vegysze-

reket tartalmazta. A marást 45 ◦C-on végeztük.

2. Az oxid réteg eltávoĺıtása HF alkalmazásával

3. A marás után a felületen megmaradt lépcsőket, és adalékolt tartományokat csiszo-

lással, és az azt követő poĺırozással távoĺıtottuk el. Három mintát egy fémtömbre

ragasztva egyszerre csiszoltuk, majd poĺıroztuk. A csiszoláshoz SiC pasztát hasz-

náltunk. Az eredeti vetemedés eltüntetéséhez összesen 37 µm-t távoĺıtottunk el a

felületről. A poĺırozás végrehajtásához 0,03-0,05 µm szemcseméretű
”
Syton” po-

ĺırgyantát használtunk, amely során további 3 µm-t távoĺıtottunk el a felületről.

A negyedik mintát 0.3 µm szemcseméretű
”
Linde A” poĺırgyantával két lépésben

poĺıroztuk. Ebben az esetben csiszolás nem történt. Poĺırozással az első lépésben

20 µm-t távoĺıtottunk el a felületről, a második lépésben további 5 µm-t.

A méréseket L = −480 mm mellett végeztem el. A kiértékeléshez a poĺırozás előtti

mérések esetén vet́ıtett rács helyett a csipek saját mintázatát használtam fel, mivel ve-

t́ıtett rács alkalmazása esetén a rács mintázata összekeveredik a szelet mintázatával, és

a Makyoh kép kiértékelhetetlenné válik. Így śıktükörről késźıtett referencia képet sem

tudtam felhasználni, mert a referencia kép késźıtésénél csak ugyanaz a rács használ-

ható. A referenciakép előálĺıtásához magát a mérendő szeletet és annak mintázatát úgy

használtam fel, hogy Makyoh rendszerünket L = 0-ra álĺıtottam, majd figyelembe vet-

tem az optikai rendszer nagýıtásának megváltozását, amit egy kalibrációval határoztam

meg. A rögźıtett Makyoh képet utólag az optikai rendszer nagýıtásából származtatott

arányszámmal szoftveresen nagýıtottam, ı́gy az optikai rendszer kétféle beálĺıtása mellett

azonos nagýıtást értem el.

Az első művelet előtt, és minden egyes művelet után Makyoh topogrammot késźıtet-

tem a mintákról, és a flattel párhuzamos átmérőjük mentén meghatároztam a szeletek

profiljait. Végül másodrendű illesztéssel meghatároztam a szeletet jellemző görbületet.

Az eredményeim a 4.1. ábrán láthatóak. A pozit́ıv görbület domború felületnek felel

meg. A fémezés eltávoĺıtása után a szeletek domborúbbá váltak, az eredetileg homorú
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4.1. ábra. A négy tanulmányozott minta flattel párhuzamos profilja és azok görbületi sugarai

az egyes marási és poĺırozási lépések után.

szeletek kevésbbé homorúak lettek. Görbületük kb. 0,02 m−1-rel csökkent, mı́g az oxid

réteg eltávoĺıtása 0,05 m−1-rel növelte azt, tehát a folyamat során a szeletek homorúbbak

lettek. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy eredetileg a fémezés húzó feszültséggel,

az oxid réteg pedig nyomó feszültséggel deformálta a szeletet. A két feszültség okozta

egyenletes deformáció a szelet eredeti alakjára szuperponálódik rá. Ez legjobban a 659-es

szelet kétdimenziós felületi profilján látszik, amelynek jellemző nyereg-szerű vetemedése

van (4.2. ábra). A 4.3. ábra rendre mutatja ugyanennek a mintának a Makyoh képeit.

A nyeregszerű felületek Makyoh képére jellemző, hogy a felületen található négyzetháló

nágyzeteinek képei rombuszokká alakul. A rombusz forma az a-c. képen jól látható, sőt

még a negyedik, csiszolás és poĺırozás után készült kép jobb alsó részén is felismerhető.

A különböző rétegek okozta homogén deformáció a rombuszok oldalainak hosszában
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4.2. ábra. A 659-es minta kétdimenziós felületi profilja. a) a műveletek megkezdése előtt; b)

fémmarás után; c) oxidmarás után; d) poĺırozás után

nyilvánul meg.

Megfigyelhető a szelet saját mintázata által okozott diffrakció. Ez nem okoz jelentős

mérési hibát, amennyiben a nulladrendű diffrakciós rácspontokat és azok súlypontjait si-

kerül meghatározni. Ha a kiértékelő algoritmus
”
eltéved”, és hamis rácspontokat detektál

például a magasabb rendű diffrakciós vonalak között, akkor az teljesen rossz eredményre

vezet. Az ábrán látható esetben néhány rácspont automatikus detektálása nem volt si-

keres. Ezeket utólag kellett megadni.
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4.3. ábra. A 659-es mintáról készült Makyoh felvételek. a) a műveletek megkezdése előtt; b)

fémmarás után; c) oxidmarás után; d) poĺırozás után (vet́ıtett ráccsal)

A minták poĺırozás utáni elemzése során megállaṕıtottam, hogy az 533-as minta ese-

tében az eredetileg viszonylag śık felületű szelet śık, mı́g a 109-es szelet poĺırozás előtt

egyenletesen görbült volt és egyenletesen görbült is maradt. Értelmezésem szerint ennek

oka valósźınűleg az, hogy poĺırozáskor a mintáknak az őket megtámasztó fémtömbre

való felragasztásakor a görbült szeletek az alkalmazott nyomás hatására
”
kiegyenesed-

tek”, majd a poĺırozás végeztével ez a feszültség megszűnt, ı́gy visszanyerték eredeti

alakjukat. Ezzel szemben a 149-es minta esetében a felület eredeti alakja megváltozott,

az új profil látszólag semmilyen korrelációban sem volt az eredeti alakkal. A felületek

simaságát a fémtömbről való eltávoĺıtás előtt Newton gyűrűkkel ellenőriztem, és azt

tapasztaltam, hogy ezek az új deformációk csak a tömbről való eltávoĺıtás után kelet-

kezhettek. Ezek a deformációk utalnak a poĺırozási művelet hiányosságára. Lehetséges

okai lehetnek a szeletek alá tett ragasztóanyag nem egyenletes eloszlása, vagy a szelet

és a fémtömb közé került szennyeződés. A 149-es, csiszolás nélkül poĺırozott mintáról az
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4.4. ábra. A 149-es szelet Makyoh képei. a) első poĺıtozás után az eredeti mintázat látható;

b) második poĺırozás után a vet́ıtett rács mellett ismét jól kivehető az eredeti mintázat

áramkör eredeti mintázata nem tűnt el teljesen, és mélyedések (dimples) jelentek meg

felületén (4.4. ábra). Úgy gondolom, hogy az áramkör mintázatának megmaradásiának

oka az eredeti ősi Makyoh jelenség, mivel az eltávoĺıtott 25 µm vastagság jóval több,

mint az áramkör eredeti mélysége (kevesebb, mint 5 µm). Így az eredeti mintázat a

poĺırozás során nem tűnt el teljesen, hanem mikrodeformációként megmaradt. A kü-

lönbség annyi, hogy jelen esetben nem a hátoldalon, hanem a poĺırozott oldalon volt az

eredeti mintázat. A mélyedések eredete a nem optimalizált poĺırozás következménye le-

het, valósźınűśıthető, hogy a mélyedéseket a poĺırgyantába került szennyeződések, vagy

csomósodások okozhatják.

4.2. Membránstruktúrák felületi profiljának mérése

Makyoh topográfiával

Intézetünk Szenzor-mikrotechnológia Osztályán többek között félvezető membrán

szerkezetek különböző mikromechanikai alkalmazásainak kutatása-fejlesztése folyik. A

fejlesztés szempontjából igen fontos, hogy ismerjük az egyes műveletek okozta mecha-

nikai feszültségeket és az ebből eredő deformációkat. Az osztályon folyó munka egyik

célja a lehető legkisebb mechanikai feszültséggel b́ıró (ideális esetben feszültségmentes)

SiNx vékonyréteg membránok előálĺıtása. Mivel munkám során igyekeztem megtalálni a

Makyoh topográfia lehetséges alkalmazásait, ı́gy közös igényként merült fel a különböző

félvezető membrán szerkezetek Makyoh topografikus elemzése.
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4.2.1. MEMS technológiák műveletközi ellenőrzése

A félvezető vékony membrán szerkezetek mikromechanikai alkalmazásakor, ı́gy pél-

dául gyorsulás-, nyomás-, hőmérséklet-, gáz áramlási sebesség mérők esetében kritikus

lehet az adott membrán simasága. A membránok deformáltsága mechanikai feszültsé-

gekre utal, amely érzékennyé teheti az eszközt, hogy a következő folyamat során vagy a

működése közben mechanikai sérülést szenvedjen.

A mérés során 4 mm × 4 mm-es, 6 mm × 6 mm-es, 8 mm × 8 mm-es és

10 mm × 10 mm-es négyzet alakú Si hordozón kialaḱıtott SiNx-del boŕıtott Si memb-

ránokat késźıtettünk, majd SiN marást, kifűtést, végül oxidmarást hajtottunk végre. A

membránok deformációit minden lépés után megmértem. A membránok formálásának

n
p Si

SiNx

4.5. ábra. Elektrokémiai marásmegálĺıtással késźı-

tett SiNx-del boŕıtott Si membrán sematikus váz-

lata.

első lépéseként 5, 10 és 20 µm mélységben p-n átmenetet hoztunk létre foszforüveg levá-

lasztással és megfelelő 1100 ◦C-os kifűtéssel. Oxidmarás után 0,5-0,6 µm vastagságú SiNx

réteget (x ≈ 1, 05) választottunk le a hordozó mindkét oldalára alacsony nyomású kémiai

leválasztással (LPCVD). A leválasztás paraméterei: T = 800 − 850 C◦, p = 0, 5 mbar,

4.6. ábra. 20 µm vastagságú,

10 mm × 10 mm-es Si membrán

Makyoh képe kifűtés után. (L=-

460 mm)

SiH2Cl2:NH3 arány, 4:1. A membrán kialaḱıtása elektrokémiailag megálĺıtott anódikus

marással történt a hátsó oldali nitrid rétegen nyitott négyzet alakú ablakokon keresztül.

A p-n átmenet záróirányban 0,5 V feszültséggel volt előfesźıtve. A marás a hordozóban

létrehozott p-n átmenet határán állt meg,1 amely biztośıtotta az egyenletes membrán

1 A marásmegálĺıtásban a meginduló áram okozta oxidáció játszik szerepet
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vastagságot. Az ı́gy kialaḱıtott membránok vastagságának egyenletessége 0,5 µm alatti

volt a 3 hüvelyk átmérőjű szeleten. A létrehozott struktúra sematikus rajza a 4.5. ábrán

látható. A SiNx marást követő kifűtést 1050 ◦C-on 18 órán keresztül végeztük, hogy a

foszforadalék egyenletes eloszlását érjük el a membránokban. A kifűtés alatt keletkezett

oxid eltávoĺıtására HF-ot használtunk.

4.7. ábra. 20 µm vastagságú, 10 mm × 10 mm-es Si membrán kétdimenziós profilja; a) a memb-

rán formálása után, b) nitridmarás után, c) kifűtés után, d) oxidmarás után. (L=-460 mm)

A különböző vastagságú és méretű membránok alakjait elemeztem, jellemzésükre a

membrán közepének kiemelkedését használtam. Eredményeim a 4.1 és a 4.2. táblázatban

láthatóak. Tipikus Makyoh kép egy 10 mm × 10 mm-es membránról a 4.6. ábrán látható.
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Halványan megfigyelhető a membrán szélei mentén a diffrakció jelensége (ez különösen

azokon a képeken látható, amelyek vet́ıtett rács nélkül készültek), amely esetünkben nem

okoz mérési hibát, mivel a méréshez a vet́ıtett rácsot használtam, amelynek képe viszont

éles, diffrakciómentes. A rács L értékének változtatásával általában élesre álĺıtható.

Megállaṕıtottam, hogy az adalékolási eljárás nagy nyomó feszültséget hoz létre a

struktúrában, amely az első oldali SiNx réteg húzófeszültségének hatására némileg kom-

penzálódik (4.7.a. és 4.7.b ábra). A magas hőmérsékletű kifűtés az adalékok egyenletes

eloszlását eredményezi a membránban. Ez a lépés drasztikusan növeli a mechanikai fe-

szültséget és a membránok kiemelkedését (4.7.c. ábra). A vékonyabb membránok eseté-

10 × 10 8 × 8

SiNx 1,2 2,4 1,0 1,1

SiNx eltávoĺıtása 2,7 4,7 1,3 1,4

kifűtés 15,7 16,1 2,7 2,8

oxidmarás 12,8 12,0 2,0 1,9

4.1. táblázat. 20 µm vastag 10× 10 mm-es és 8 mm × 8 mm-es membránok középpontjainak

kiemelkedése [µm] az egyes lépések után

10 × 10 8 × 8

SiNx 14,5 13,2 1,3 3,6

SiNx eltávoĺıtása 20,1 21,6 11,3 10,6

kifűtés - - - -

oxidmarás - - - -

4.2. táblázat. 10 µm vastag 10× 10 mm-es és 8 mm × 8 mm-es membránok középpontjainak

kiemelkedése [µm] az egyes lépések után

ben ez a deformáció akkora volt, hogy kiszórta a sugarakat a kamera apertúrájából, ı́gy

a mérés elvégzése lehetetlenné vált. Ez egy tipikus példája a 2. fejezetben léırt apertúra

jelenségek okozta mérési korlátnak. A kifűtés alatt keletkezett oxidréteg eltávoĺıtásának

hatására a membránok deformációja némiképp csökkent.

4.2.2. SiNx hőtágulási együtthatójának mérése

A félvezető vékony membrán szerkezetek mikromechanikai alkalmazásakor a defor-

máció ismerete mellett az is igen fontos, hogy ismerjük a szerkezeteket alkotó anyagok
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pontos termo-mechanikai tulajdonságait, hiszen pontosabb adatok ismeretében ponto-

sabb lehet a tervezés is. A nemsztöchiometrikus SiNx esetén például a nitrid koncentrá-

ciótól és a leválasztás körülményeitől erősen függ a SiNx hőtágulási együtthatója. Célom

az volt, hogy az anyagra jellemző E Young modulusz és a ν Poisson arány irodalmi érté-

kének felhasználásával (4.3. táblázat), a membrán alakjának szimulálásával és mérésével

meghatározzam a SiNx hőtágulási együtthatóját. A mérés alapja standard végeselem

módszert tartalmazó szimuláció, amellyel két statikus állapotot hasonĺıtottunk össze, és

amit COSMOS/M kódban valóśıtottuk meg. A végeselem módszer csatolt termomecha-

nikai elemzésen alapult. A 800-850 ◦C-on leválasztott, kezdetben feszültségmentesnek

és śıknak feltételezett SiNx vékonyrétegben a lehűlés során az eltérő hőtágulási együtt-

hatók miatt feszültségek keletkeznek, amely a később előálĺıtott śık membránok alak-

jának torzulásában nyilvánul meg. A szimulációval meghatároztuk a SiNx leválasztási

hőmérsékletről szobahőmérsékletre való lehűlés következtében létrejövő feszültséget, és a

membránnak ebből adódó alakját (4.8. ábra). A szimulációval a membránok alakját mo-

delleztük, mint statikus állapotot, és nem magát a folyamatot, ı́gy a hőterjedéssel nem

kellett foglalkozni. Ezt követően megmértem az előálĺıtott membránok alakját. Végül

a szimulált alakot, pontosabban a membránok közepeinek kiemelkedését hasonĺıtottam

össze mérési eredményeimmel, és meghatároztam azt, hogy mekkora hőtágulási együtt-

ható esetén adódik a legjobb egyezés a mért és a szimulált alak között. A szimuláció

határfeltétele volt, hogy a membrán szélétől távol a tömbi sziĺıciumban nincs deformáció.

A mérés során az előző szakaszban léırt 4 mm × 4 mm-es, 6 mm × 6 mm-es,

8 mm × 8 mm-es és 10 mm × 10 mm-es négyzet alakú, Si hordozón kialaḱıtott SiNx-

del boŕıtott Si deformációinak mérése mellett tiszta SiNx membránok deformációit is

megmértem Makyoh topográfiával. Az elkésźıtett membránok közepének kiemelkedését

összehasonĺıtottam a végeselem-módszerrel végzett számı́tásainkkal, és meghatároztuk

a SiNx hőtágulási együtthatóját. Szimmetria okok miatt a membránoknak csak egy ne-

gyede volt modellezve.

A tiszta SiNx membránok középpontjainak kiemelkedésére a szimulációval és a Ma-

kyoh méréssel kapott eredmények között a legjobb egyezést akkor találtunk, ha a szimu-

lációban a SiNx hőtágulási együtthatóját α(SiNx)= 2, 62·10−6 K−1-re álĺıtottuk be. Ettől

az értéktől akár csak 1%-kal eltérve jelentős eltéréshez jutunk. Eredményünk belül van

az irodalomban található, a tömbi sztöchiometrikus Si3N4-re adott 2, 25–3, 9 · 10−6 K−1

értékek tartományán. Összehasonĺıtva a mért és a számı́tott értékeket látható, hogy

6 mm × 6 mm-es membránnál a szimuláció adott nagyobb deformációt eredményül, mı́g

a 8 mm × 8 mm-es és a 10 mm × 10 mm-es membránoknál a Makyoh mérés mutatott

nagyobb deformációt. A három membrán esetén az átlagos eltérés a fent megadott hőtá-

gulási együttható esetén volt a legkisebb. A 4 mm × 4 mm-es membrán eredménye nem
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4.8. ábra. Végeselem módszerrel szimulált 10 mm × 10 mm-es négyzet alakú SiNx membrán

kétdimenziós profilja

tekinthető reálisnak a membrán kis mérete miatt, és a kapott eredmény megb́ızhatatlan

és kritikával kezelendő. A fent felsorolt eltérések okai a következők lehetnek:

1. A kezdeti Si szelet eredendő deformációja, és a struktúra laterális inhomogenitása

2. A szelet szomszédos membránstruktúráinak hatásai.

3. A végeselem módszerben alkalmazott közeĺıtésekből eredő hibák.

4. A Makyoh topográfiai mérés hibája.

Anyag E[GPa] ν α[K−1]

SiNx 210 [55] 0.27 [55] meghatározandó

Si 130 [56] 0.3 [56] 2, 6 · 10−6 [57]

4.3. táblázat. A számı́tásban használt anyagi paraméterek referenciával

Azt találtuk, hogy a membránok behajlása igen érzékenyen függ a SiNx α hőtágulási

együtthatójától, ı́gy a meghatározott érték elegendően pontos. Külön szeretném ki-

emelni, hogy a membránok közepeinek kiemelkedése 0,1 µm nagyságrend alatti volt,

ami mutatja a Makyoh topográfia, és a hőtágulási együttható származtatásának igen

nagy érzékenységét. A SiNx-re meghatározott érték alig különbözött (1 ezrelék körüli)

a Si hőtágulási együtthatójára megadott értéktől. Az eredmények a 4.4. táblázatban

vannak összefoglalva.
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4 × 4 6 × 6 8 × 8 10 × 10

Mérés nem mérhető 0, 05 0, 09 0, 09

Végeselem szimuláció 0, 1 0, 054 0, 059 0, 074

4.4. táblázat. Különböző méretű tiszta SiNx membránok közepeinek kiemelkedése [µm].

Mivel a membránok kiemelkedései jóval hullámhossz alattiak, joggal vetődik fel a

kérdés, hogy mennyire jogosan használtuk a geometriai optikai közeĺıtést. A kérdés meg-

válaszolásához meg kell mondani, hogy a vet́ıtett rács rácspontjainak súlypontja a képen

mennyivel tér el a geometriai optikai modelltől. Mivel a teljes optikai rendszer leképe-

zését hullámoptikai módszerekkel igen nehézkes meghatározni, egy – az első fejezetben

bemutatott – modellel számoltam ki a geometriai optikai közeĺıtés eltérését a hullámopti-

kai számı́tásoktól. A modellben a 10 mm × 10 mm-es membrán átlagosan kb. 0.036 1/m

görbületét vettem alapul. Eredményem az, hogy a geometriai optiai és a fizikai optikai

modell közötti eltérés 0.0016 1/m-t jelent a görbület értékében, amely 5 ezrelék alatti.

A SiNx-del boŕıtott Si membránok esetében a mért és a számı́tott eredmények kö-

zötti eltérés nagyobb volt; ı́gy a 9 µm vastag Si-mal támogatott membránok esetében

a mért kiemelkedések 2–4-szer nagyobbak, mint a szimulációból eredőek, és körülbelül

fele akkorák a 3, 5 µm vastag Si-mal támogatott membránok esetében. Úgy gondoljuk,

hogy az eltérés oka:

1. A Si legfelső n t́ıpusú rétegének adalékolása feszültséget indukált a Si szeletben,

amit a végeselem modellünkben nem vettünk figyelembe.

2. Az elektrokémiai marás közben fellépő sarok-jelenségeket, és a membránok ebből

eredő vékonyodását a szélek közelében szintén elhanyagoltuk modellünkben.

A SiNx mért és a számı́tott felületi profil jellegének hasonlósága látható, ha a 4.8. ábrát

összehasonĺıtjuk a 4.9. ábrával. A mért Makyoh topogram szerint az egyébként domború

membrán közepén egy igen sekély (≈ 0, 01 µm) kis mélyedés található (sajnos ez az

ábrán már nem látszik), amit a szimulációs modell jól reprodukált. Továbbá a hordozó

membrán-környéki deformáltsága szintén megfigyelhető mind a Makyoh topogramon,

mind a szimulációs eredményen.
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4.9. ábra. 10 mm × 10 mm-es négyzet alakú SiNx membrán kétdimenziós mért profilja; a) a

Makyoh kép a meghatározott keresztpontokkal; b) a meghatározott kétdimenziós profil.
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A Makyoh topográfiát az 1980-as években kezdték alkalmazni tükör jellegű felületek,

főképp félvezető szeletek deformációinak, hibáinak vizsgálatára. Kezdetben még csak

kvalitat́ıv vizsgálatokat végeztek, mint például gödrök, mélyedések, karcok és különböző

csiszolási és poĺırozási nyomok detektálását. Később megjelentek a különböző kvantitativ

technikák is, úgy mint a szelet görbületének mérése különböző módszerekkel. Végül a

leképezés összefüggéseit is megismertük.

Munkám során először határoztam meg egy általános tükör jellegű felület teljes fe-

lületi topográfiáját a Makyoh topográfia alkalmazásával. A topográfia meghatározását

olyan módszerek kidolgozásával valóśıtottam meg, mint például a
”
vet́ıtett rácsos” Ma-

kyoh topográfia és az ehhez kapcsolódó számı́tógépes algoritmusok, vagy a Makyoh ké-

pek iterat́ıv visszafejtése. A leképezési törvények tanulmányozásával bebizonýıtottam,

hogy a sugármenetet léıró egyenlet Poisson egyenletté alaḱıtható, ı́gy a kiértékelésnél a

relaxációs algoritmus alkalmazható. Az alkalmazott optikai elemek és a munkám során

kidolgozott algoritmusok pontosságát elemeztem, továbbá megállaṕıtottam a Makyoh

rendszerben található apertúrák hatásait a Makyoh képre. Makyoh topográfiai méré-

sekkel igazoltam a mérési módszer alkalmazhatóságát a Si szelet újrahasznośıtásának

illetve a MEMS szerkezetek előálĺıtásának műveletközi ellenőrzésére és a folyamatok op-

timalizálására. Továbbá nagy laterális felbontású Makyoh méréseket végeztem félvezető

szeleteken, és az ehhez kapcsolódó algoritmusokat kidolgoztam.

Úgy gondolom, hogy közös munkánk eredményeképp a kvantitat́ıv Makyoh topo-

gráfia a közeljövőben nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem a félvezető

iparban is megvalóśıthatóvá válik. Erre most komoly esélyhez jutott intézetünk, hiszen

az erlangeni Fraunhofer Intézet megrendelte tőlünk egy Makyoh berendezés megéṕıtését,

amely sziĺıcium szeletek újrapoĺırozására teleṕıtett gyártósor mellett lesz elhelyezve.

Kutatómunkám további lépéseit egyrészt a fent megfogalmazott igények kidolgozá-

sában, másrészt az
”
eltolt rácsos” Makyoh berendezés hazai megéṕıtésében látom.
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Egy Makyoh rendszerben egy ismeretlen felület Makyoh képéből a felület topográfiája

zárt alakban nem határozható meg.

1. A kvantitat́ıv értelmezésre kidolgoztam egy iterációs algoritmust, amely egy adott,

Descartes koordináta rendszerben egyetlen változóval léırható felület szimulált Ma-

kyoh képét és a rendszer ismert paramétereit felhasználva jó közeĺıtéssel meghatá-

rozza a kiinduló felület topográfiáját [T5, T6, T7, T15].

Mivel az optikai rendszerekben lévő apertúrák befolyásolják a létrejövő képet, a Ma-

kyoh rendszerben található apertúrák hatásainak pontos ismerete szükségszerű volt.

Meghatároztam a templom elrendezésben valamint a lencse és kamera rendszerben

lévő blendék korlátozó hatásait léıró matematikai összefüggéseket. Ezek alapján három

határeset lehetséges, amelyek: i.) A blende a minta megfigyelhető területének méretét

korlátozza; ii.) a blende a kép méretét korlátozza; iii.) a visszavert sugárnak az optikai

tengellyel bezárt szöge korlátozott. Általános esetben a korlátozó hatás jellege vegyes.

2. Analizáltam, hogy ha a kamera objekt́ıvja a minta fölé helyezett lencse fókuszpont-

jában van, akkor a kamera blendéje meghatároz egy maximális gradiens értéket,

amelyre teljesül a következő álĺıtás: a minta azon pontjai, amelyekben a felület gradi-

ense a blende által meghatározott korlátnál nagyobb, nem képezhetők le, sötét foltok-

ként jelennek meg a Makyoh képen, illetve a minta azon pontjai, amelyekben a felület

gradiense ennél a korlátnál kisebb, leképezhetőek. Egyéb elrendezéseknél a korlátozó

hatás vegyes. Analitikus eredményemet ḱısérletekkel is alátámasztottam [T1, T4].

Ipari alkalmazásoknál elsőrendű kérdés a módszer sebessége, és a kiértékelés pon-

tossága. Új, érzékenyebb és nagyobb felbontású Makyoh berendezés éṕıtése céljá-

ból [T2, T3, T17] tanulmányoztam a
”
vet́ıtett rács” módszer pontosságát analitikus

úton és számı́tógépes szimuláció seǵıtségével.

3. Meghatároztam a
”
vet́ıtett rács” módszer összes legkisebb lépésszámú útra vett nu-

merikus integrálösszegek átlagának rekurźıv alakját, amire alapozva egy új méréski-
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értékelő algoritmust dolgoztam ki. A módszer előnye az algoritmus nagy sebessége.

Bebizonýıtottam, hogy a leképezést léıró minta–ernyő távolság (L paraméter) vi-

szonylag kis értékeinél a kiértékelés hibája elsősorban a kamera véges pixelfelbontá-

sából adódik, amelynek jellege 1/L alakú, továbbá bizonýıtottam, hogy a hiba nagy-

sága ebben a tartományban független a vet́ıtett rács sűrűségétől és a vizsgált felület

alakjától. Az L paraméter viszonylag nagy értékeinél azonban a kiértékelés hibája

gyakorlatilag független magától az L értéktől. Ebben a tartományban a kiértéke-

lés hibája elsősorban az integrálközeĺıtő összegzés numerikus hibája. Eredményeimet

felhasználva megállaṕıtottam, hogy optimális beálĺıtáshoz L értékét a hibafüggvény

(∆h(L)) lineáris tartományára kell álĺıtani [T9, T10, T16].

A
”
vet́ıtett rács” módszer hátránya, hogy kicsi a laterális felbontása. Nyilvánvaló cél

tehát a térbeli felbontás növelése.

4. Elsőként végeztem a
”
vet́ıtett rács” módszerrel nagy laterális felbontású Makyoh mé-

réseket. Az új eljárás a vet́ıtett rács térbeli eltolásán, és szekvenciális képfelvételen

alapul. Laterális felbontása csak az alkalmazott kamera felbontásától, és a vet́ıtett

rács eltolásának lépésközétől függ. A konkrét mérés során 7-szeresére növeltem a

hagyományos
”
vet́ıtett rácsos” Makyoh topográfia laterális felbontását. Az eredmé-

nyeket összehasonĺıtottam az interferometrikus módszerrel mért eredményekkel és

hullámhossznál jobb egyezést kaptam.

Először alkalmaztam a relaxációs módszert
”
vet́ıtett rácsos” Makyoh képek kiérté-

kelésére. Bebizonýıtottam, hogy a Makyoh leképezést léıró r → f(r) egyenletet dif-

ferenciálva egy Poisson alakú egyenlethez jutunk, amelynek megoldása a relaxációs

módszerrel közeĺıthető [T8, T15].

A sziĺıcium szeletek újrahasznośıtása a sziĺıcium ipar napjaink dinamikusan fejlődő

ága. A technológia fejlesztésénél szükségszerű a művelet során keletkező deformáció-

változások ismerete, ellenőrzése. A Makyoh módszert először alkalmaztam kész CMOS

és n-MOS áramkörök felületének deformációinak vizsgálatára az újrahasznośıtás egyes

lépései után. Módszerünkkel a fémezés által keltett húzó, az oxidréteg által az előbbinél

jóval nagyobb nyomófeszültség és az újrahasznośıtás egyes lépései során keletkező geo-

metriai illetve feszültségbeli válozások kimutathatóak, megállaṕıtásaim a következők:

5. A Makyoh eljárás gyakorlati alkalmazása során megállaṕıtottam, hogy az eredetileg

áramköröket tartalmazó, viszonylag śık vagy egyenletesen görbült Si szeletek a réte-

geinek eltávoĺıtását követő csiszolás és poĺırozás során viszonylag śıkak illetve egyen-

letesen görbültek maradtak. A megmunkálás előtt erősen deformált minták esetén a

felület egészén vagy egy részén olyan új deformációk jelentek meg, amelyek nincsenek
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korrelációban a poĺırozás előtti alakkal. A marási lépések által okozott deformáció

változások nem függtek a szeletek kezdeti deformáltságától. Nagyobb szemcséjű poĺır-

gyanta alkalmazása során az integrált áramköri mintázat látható maradt, amelynek

oka analóg az eredeti Makyoh tükrök mikrodeformációinak eredetével. Továbbá a fe-

lületen sekély, kis átmérőjű mélyedések alakultak ki, amelyeket a poĺırozás hibáival

hoztam összefüggésbe [T11, T15].

A MEMS szerkezetek működését jelentősen befolyásolja a szerkezet geometriai tulaj-

donsága, a szerkezetet alkotó anyagok különböző anyagállandói és a szerkezet előál-

ĺıtásának paraméterei. A Makyoh módszer először alkalmaztam membránszerkezetek

előálĺıtási folyamatainak figyelésére és a membránokat alkotó anyagok anyagállandói-

nak mérésére.

6. Elsőként alkalmaztam a
”
vet́ıtett rácsos” Makyoh módszert nemsztöchiometrikus szi-

ĺıciumnitrid vékonyréteg hőtágulási együtthatójának meghatározására úgy, hogy a vé-

konyrétegből Si hordozón létrehozott membránok alakját mértem. A membránok mért

alakja jó egyezést mutatott a szimulált alakkal, a kapott 2, 62 · 10−6 K−1 hőtágulási

együttható az irodalomi adatok tartományán belül van.

Elsőként tanulmányoztam a
”
vet́ıtett rácsos”Makyoh módszerrel Si-SiNx membránok

előálĺıtásakor alkalmazott elektrokémiai marásmegálĺıtás és az egyes lépések (SiNx

eltávoĺıtása, kifűtés, oxid réteg lemarása) hatásait a membrán alakjára. Megállaṕı-

tottam, hogy módszerünkkel kimutatható az elektrokémiailag megálĺıtott marás során

fellépő feszültség, amely a kifűtés során drasztikusan tovább nő. Az oxidmarás során

némiképp csökken a szerkezetben a mechanikai feszültség [T4, T12, T13, T14, T15].
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Ezúton szeretném megköszönni témavezetőmnek, Riesz Ferencnek, hogy odaadó
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Varga Péternek, Makai Jánosnak, Laczik Zsoltnak, Réti Istvánnak, Chalupa Jánosnak,
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[T15] Riesz Ferenc - Lukács István Endre: Kvantitat́ıv Makyoh-topográfia tükörjellegű
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