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S t r e s z c z e n i e  

Artykuł opisuje stanowisko pomiarowe w Instytucie Fizyki PK umożliwiające wyznaczenie 
dwukierunkowej funkcji rozkładu odbicia (BRDF) światła monochromatycznego rozpra- 
szanego od powierzchni ciał stałych. Celem ilustracji metody przeanalizowano wyniki 
uzyskane dla kilku wybranych próbek. 
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A b s t r a c t  

This paper describes a measuring device which has been used at Institute of Physics  
of Cracow University of Technology to determine BRDF for monochromatic light reflection 
on solid surfaces. To illustrate this method’s applications, we analyze the results for a few 
selected samples. 
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1. Wstęp 

Analiza odbicia światła od powierzchni ciał od dawna jest stosowana do oceny ich 
stanu. Charakterystyki odbiciowe są jednak na ogół trudne do uzyskania i wykorzystania  
w obliczeniach numerycznych ze względu na wielką różnorodność czynników, które je 
kształtują. Światło padające na nieprzeźroczystą powierzchnię graniczną ulega częścio- 
wemu pochłonięciu (absorpcji) oraz częściowemu odbiciu. Odbicie to w skrajnej postaci, 
może mieć charakter odbicia zwierciadlanego (przy spełnionych prawach odbicia) bądź 
rozproszenia dyfuzyjnego (równomierne we wszystkich kierunkach, bez względu na kąt 
padania). W rzeczywistych przypadkach mamy najczęściej do czynienia z odbiciem kie- 
runkowym (tzw. odbiciem z połyskiem) lub kierunkowo-rozproszonym. Jest to sytuacja 
pośrednia. W przypadku bardzo gładkich powierzchni, gdy mikronierówności są znacznie 
mniejsze niż długość fali świetlnej, można na podstawie pomiarów natężenia światła 
odbitego od badanej próbki pod kątem zwierciadlanym określić chropowatość oraz in- 
ne parametry statystyczne powierzchni [1]. Innymi metodami optycznymi przydatnymi  
w kontroli i monitorowaniu powierzchni in situ są pomiary wyznaczające całkowite na- 
tężenie światła rozproszonego od próbek (tzw. metoda TIS) [2]. 

Opis energetycznych zależności za pomocą współczynnika odbicia, czyli stosunku 
strumienia światła padającego do strumienia światła odbitego, jest przydatny, jeżeli odbicie 
możemy uważać za czysto zwierciadlane lub rozproszenie czysto dyfuzyjne. W innych 
przypadkach często opis ten okazuje się niezadowalający, ponieważ nie zawiera informa- 
cji o kierunku  światła odbitego. Wtedy użyteczne okazuje się pojęcie dwukierunkowej 
funkcji rozkładu odbicia BRDF (akronim anglojęzycznej nazwy Bidirectional Reflectance 
Distribution Function) wprowadzonej przez Nicodemusa [3]. Funkcję tę definiujemy dla 
określonej długości fali jako stosunek luminancji energetycznej (radiancji) dLs światła 
odbitego (rozproszonego) od elementu powierzchni dS w kierunku Θs do natężenia na- 
promieniowania (irradiancji ) dEi tego elementu z kierunku Θi, według oznaczeń z rysun- 
ku 1. 

 

 
 

Rys. 1. Geometryczny układ promieni świetlnych w definicji BRDF 
 

Fig. 1. Denotation of light beams in BRDF definition 
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W praktyce doświadczalnej wyznaczamy  natężenie promieniowania rozproszonego Ps,  
które pochodzi od skończonego, choć niewielkiego, oświetlonego za pomocą detektora 
ustawionego wzdłuż kierunku Θs elementu powierzchni S, który zbiera promieniowanie  
z kąta bryłowego Ω. Wtedy funkcję BRDF wyznacza się z następującego, przybliżonego 
wzoru: 
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gdzie: 
Pi – moc promieniowania padającego na badany obszar powierzchni. 

Empiryczne dane uzyskane z pomiarów BRDF mają różnorodne zastosowanie. Szeroko 
wykorzystywane są do testowania i dobierania parametrów wielu modeli oświetlenia sto- 
sowanych w grafice komputerowej. Na ich podstawie można także ilościowo interpreto- 
wać dane uzyskiwane ze zdjęć satelitarnych i lotniczych (np. oceniać wielkość zbiorów  
w uprawach rolnych, grubość i obszar pokryw śnieżnych i lodowych, stan lasów itp.)  
Ze względu na wielką wrażliwość BRDF na stan fizyczny badanych powierzchni jest ona 
przydatna do porównywania efektów różnych procesów technologicznych, jakim poddaje 
się powierzchnie – trawienie, utlenianie, polerowanie, implantacja jonów, epitaksja, na- 
kładanie powłok lakierniczych. BRDF stosuje się także w pomiarach defektów powierzch- 
niowych i objętościowych materiałów mechanicznych do określenia periodyczności po- 
lerowania, wyznaczenia poziomu zanieczyszczenia powierzchni itp. Mierząc BRDF, można 
wyznaczyć niektóre parametry związane z metrologią powierzchni: chropowatość σRMS, 
statystyczny lub periodyczny rozkład nierówności, falistość i inne. W odróżnieniu od 
metod klasycznych, nie ma ograniczenia wielkości nierówności. 

W niniejszym artykule opisano stanowisko pomiarowe, zbudowane w Instytucie Fizy- 
ki Politechniki Krakowskiej, służące do automatycznego wyznaczania BRDF metodą go- 
niometryczną. Metoda ta jest bardziej czasochłonna, niż pomiary bazujące na zastosowaniu 
specjalnych kamer, lecz wyniki są dokładniejsze i  można uzyskać większą rozdzielczość. 

2. Aparatura pomiarowa 

Schemat aparatury goniometrycznej przedstawia rysunek 2. Jako źródło światła stosu- 
je się moduły laserowe  o mocy kilku mW i różnych długościach fali w granicach od  
408 nm do 680 nm. Spolaryzowane światło przechodzi przez płytkę półfalową, dzięki 
czemu skolimowana wiązka padająca na powierzchnię próbki może mieć polaryzację S lub 
P w zależności od ustawienia płytki. Oświetlony obszar próbki ma powierzchnię 2–4 mm2. 

Rolę detektora mocy promieniowania rozproszonego pełni fotodioda F umieszczona  
za szczeliną wyjściową o regulowanej szerokości. Intensywność wiązki laserowej jest 
modulowana z częstotliwością ok. 2,9 kHz. Do tej częstotliwości dostrojony jest nano- 
woltomierz selektywny, który odbiera sygnał z fotodetektora. Pomiar może być prowa- 
dzony przy świetle dziennym, choć w przypadkach wymagających większej czułości sto- 
suje się zaciemnienie. Dynamika sygnału użytecznego wynosi ok. 50 dB. Lepsze rezultaty 
osiąga się przy zastosowaniu fotopowielacza modułowego firmy Hamamatsu i nano- 
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woltomierza homodynowego (lock-in amplifier), która to technika jest obecnie wdraża- 
na. Dane pomiarowe z nanowoltomierza selektywnego są przekazywane do komputera  
za pomocą interfejsu RS-232. Precyzyjny goniometr (adaptowany z dyfraktometru rentge- 
nowskiego DRON-3) umożliwia określenie kątów w płaszczyźnie poziomej z rozdziel- 
czością do 0,01°. Pomiary BRDF wykonuje się najczęściej dla przypadku, kiedy płasz- 
czyzna  próbki  zawiera  pionową oś goniometru (oś obrotu). Można wtedy, za pomocą tego 

 

 
 

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania BRDF metodą goniometryczną.  
Oznaczenia: L – laser, PP – płytka półfalowa, S – próbka, F – fotodetektor 

 

Fig. 2. Schematic diagram of  BRDF measurement goniometric device. Notation: L – laser,  
PP – half-wave plate, S – sample, F – photodetector 

 

 
 

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów układu pomiarowego na stole goniometru. 
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach 

 

Fig. 3. The arrangement of components of measurement device on the goniometer table.  
All dimensions are given in milimetres 



 89 

samego układu pomiarowego, wyznaczyć także współczynnik odbicia badanej po- 
wierzchni, w zakresie kątów padania od ok. 10° do 90°. Możliwa jest również zmiana kąta 
nachylenia płaszczyzny próbki względem płaszczyzny poziomej w przedziale od 0° do 60° 
z dokładnością do 1°. 

Sterowanie przesuwem goniometru jest realizowane za pomocą autonomicznego ukła- 
du z mikrokontrolerem, który komunikuje się z komputerem przez interfejs szeregowy. 
Komputer otrzymuje informacje o aktualnym położeniu kątowym fotodetektora. Kąt pa- 
dania wiązki laserowej na próbkę θi jest ustalony dla każdego pomiaru BRDF. Detektor 
przesuwa się z zadanym krokiem i dokonuje kilkunastu pomiarów w jednym położeniu  
w czasie 1–2 s. Jako wynik przyjmuje się średnią z tych wartości. Całość pomiaru nad- 
zoruje program napisany w środowisku LabView. 

Standardowe pomiary wykonuje się przy kącie padania ustalonym w przedziale 45–60° 
i kątach rozproszenia w przedziale kilkunastu stopni wokół kąta zwierciadlanego odbicia. 

3. Dyskusja wybranych wyników 

W opisanych poniżej przykładowych pomiarach zastosowano laser o długości fali  
λ = 660 nm. 

Jednym z często używanych parametrów powierzchni jest chropowatość σRMS określo- 
na jako średniokwadratowe odchylenie nierówności od płaszczyzny podstawowej. 

W przypadku idealnie gładkiej powierzchni, chropowatość  byłaby równa zeru i ob- 
serwowalibyśmy tylko odbicie zwierciadlane. Wraz ze wzrostem σ rośnie udział składo- 
wej dyfuzyjnej w całkowitym odbiciu. Do powierzchni gładkich można zaliczyć po- 
wierzchnie, których chropowatości są mniejsze niż 10 nm. 

Dla powierzchni krzemu krystalicznego, polerowanego metodą elektrochemiczną, moż- 
na uzyskać chropowatości mniejsze niż 1 nm. Wynik pomiaru BRDF takiej próbki, 
uzyskany za pomocą opisanej aparatury przedstawia rysunek 4. 

 

 
 

Rys. 4. Zależność BRDF od kąta rozproszenia θs dla powierzchni krzemu polerowanego  
elektrochemicznie. Kąt padania θi = 45�  

 

Fig. 4. Dependence of BRDF on scattering angle θs for silicon electropolished surface.  
The angle of incidence θi = 45° 
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Jak widać, promieniowanie odbija się praktycznie w stu procentach kierunkowo 
(zwierciadlanie). Nierówności opisane falami przestrzennymi z całego mierzonego zakresu 
fal przestrzennych dają bardzo małe wkłady do rozproszenia dyfuzyjnego (niekierun- 
kowego). 

Powierzchnie metaliczne standardowo otrzymywane są na drodze obróbki frezarskiej 
lub tokarskiej. W przypadku zastosowania ww. rodzajów obróbki, narzędzie skrawające 
pozostawia na powierzchni charakterystyczne dla siebie ślady. 

Wyznaczenie BRDF pozwala ocenić stan powierzchni materiałów poddanych obróbce 
mechanicznej, np.: polerowaniu maszynowemu, frezowaniu, polerowaniu przy użyciu 
proszków mielących, ręcznemu polerowaniu z użyciem past szlifierskich itp. 

Dla powierzchni o większych chropowatościach, np. dla polerowanych powierzchni 
stalowych, oprócz odbicia zwierciadlanego pojawia się rozproszenie niekierunkowe dla ką- 
tów rozpraszania różnych od kata padania. Maksima BRDF występują dla kąta rozpro- 
szenia θs równemu kątowi padania. Im pik ten jest węższy (mniejsza szerokość połów- 
kowa), tym powierzchnia jest bardziej gładka. 

 

 
 

Rys. 5. Zależność BRDF od kąta rozproszenia θs dla powierzchni stalowej SWM7 polerowanej 
mechanicznie, wyznaczona dla szlifu poziomego (1) i pionowego (2) 

 

Fig. 5. BRDF as a function of the scattering angle θs  for a mechanically polished steel surface 
SWM7, determined for horizontal (1) and vertical section (2) 

 
Na rysunku 5 przedstawiono funkcję BRDF powierzchni stalowej SWM7 w zależności 

od kąta rozproszenia θs. Krzywe 1 i 2  dotyczą odpowiednio szlifu poziomego i pionowe- 
go [4]. W szlifie pionowym wyróżnić można szereg pików pochodzących od dodatkowych, 
zmiennych w czasie drgań maszyny polerującej zostawiających rysy na powierzchni  
o dużych długościach przestrzennych. Efektem tego jest pojawienie się rozproszeń kie- 
runkowych w pobliżu odbicia zwierciadlanego i zmniejszenie się wartości natężenia jego 
odbicia. Chropowatość w tym kierunku jest również większa. 

Profil powierzchni h(x) często opisuje się za pomocą analizy fourierowskiej w dziedzi- 
nie częstotliwości przestrzennych. Przez częstotliwość przestrzenną fx można rozumieć 
ilość wyróżnionych w analizie elementów topografii powierzchni przypadających na jed- 
nostkę długości w rozpatrywanym kierunku x. Jeśli mają one naturę periodyczną, to ich 
rozmiary można uznać za tzw. długość przestrzenną nierówności lub po prostu za długość 
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fali przestrzennej. Odwrotność długości fali przestrzennej nazywana jest częstotliwością 
przestrzenną i wyraża się w jednostkach, np. 1/µm lub 1/mm. Znając długość fali światła λ, 
kąt padania θi oraz kąt rozproszenia θs można wyrazić funkcję BRDF w zależności od 
częstotliwości przestrzennej f = (sinθs – sinθi)/λ [8]. 

Do efektywnej analizy wyników badań dobrze nadaje się wykres logarytmiczno-lo- 
garytmiczny funkcji BRDF od częstości przestrzennej nierówności. Na rys. 6 przedsta- 
wiono zależność Log-Log BRDF powierzchni stalowej prezentowanej wcześniej na rys. 5. 
Pojawiający się dodatkowy pik można przypisać periodyczności polerowania. W wy- 
różnionym kierunku polerowania pojawiają się rowki o mniej lub bardziej ustalonej 
periodyczności, które dają w obrazie BRDF dodatkowe piki dyfrakcyjne (efekt siatki 
dyfrakcyjnej). Różnice  charakterystyk widoczne są dla pośrednich częstotliwości prze- 
strzennych (od 0,05 do 0,1 1/µm – co odpowiada długościom fal przestrzennych od 10 do 
20 µm). Przypadkowe drgania maszyny polerskiej powodują zmiany obrazu bez określonej 
systematyki. Dla dużych częstotliwości przestrzennych pojawiają się szumy aparaturowe. 

 

 
 

Rys. 6. Logarytmiczna zależność funkcji BRDF od logarytmu częstotliwości przestrzennej dla 
powierzchni stalowej SWM7, wyznaczona dla szlifu poziomego (1)  i pionowego (2) 

 

Fig.  6. Logarithmic dependence of BRDF on the logarithm of the spatial frequency for  
a steel surface SWM7, determined for horizontal (1) and vertical section (2) 

 
Nachylenie obu krzywych jest podobne, co może świadczyć, że obróbka w kierunku 

poziomym i pionowym została wykonana za pomocą tego samego procesu technolo- 
gicznego. 

Rysunek 7 dotyczy dwóch powierzchni Duralcanu (AlSi-Si-27%) dla szlifu poziomego 
(1) i pionowego (2). Na logarytmicznej skali osi odciętych przedstawiono częstotliwość 
przestrzenną wzdłuż osi x. 

Na osi pionowej tego rysunku przedstawiono, również w skali logarytmicznej, funk- 
cję zwaną widmową gęstością mocy PSD (Power Spectral Density), często używaną  
w fourierowskiej, stochastycznej analizie topografii powierzchni [4] jako formalna analo- 
gia podobnego pojęcia znanego m.in. z teorii sygnałów. Dla przypadku jednowymiaro- 
wego funkcja PSD( fx) daje się w następujący sposób przedstawić przy pomocy trans- 
formaty Fouriera profilu powierzchni h(x): 
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gdzie: 
L  – oznacza długość obszaru próbkowania, 
〈 〉  – uśrednienie w sensie wartości oczekiwanej w całym obszarze próbkowania 

(średnica użytej wiązki świetlnej). 
Dokładniejsze omówienie tych pojęć można znaleźć w pracach [4], [7]. Dla naszych 

celów istotne jest, że z teorii rozpraszania światła wynika jednoznaczny związek między 
BRDF i PSD, który w przypadku światła padającego na względnie gładką powierzchnię 
(σRMS < 0,1 λ) można wyrazić w następującej postaci zwanej złotej reguły: 
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gdzie: 
Q – współczynnik polaryzacji. 

Dla polaryzacji s (prostopadłej do płaszczyzny padania): 
 

( ) ( ) 1/2 2coss i s s sQ R R = θ θ θ   
 

gdzie: 
Rs – współczynnik odbicia zwierciadlanego. 

W tym przypadku można zatem wyznaczyć PSD z pomiarów BRDF, jeżeli wyzna- 
czyliśmy także współczynnik odbicia [4]. 

 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka Log-Log (PSD) dla dwóch powierzchni stopu Duralcanu (SiC-Si-37%) 
 

Fig. 7. Characteristic curve Log-Log (PSD) for two surfaces of Duralcan (SiC-Si-37%) alloy 
 
Dla małych częstotliwości przestrzennych (długich fal nierówności) obrazy obu po- 

wierzchni znacznie różnią się. Analiza BRDF wykazuje jednak, że różnice te wynikają 
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jedynie ze szlifowania wstępnego. Dla dużych częstotliwości (małych rozmiarów bocz- 
nych nierówności) są one identyczne. Można to wytłumaczyć podobnymi warunkami 
wytapiania kompozytu [4]. 

 

 
 

Rys. 8. Kontrola procesu renowacji wzorca bieli (spectralon): a) zabrudzony wzorzec,  
b)  wzorzec   po   kąpieli   w   dejonizowanej   wodzie  w  komorze  ultradźwiękowej, 

c) wzorzec po piaskowaniu. Kąt padania θi = 60° 
 

Fig. 8. The monitoring of the renovation process for the white reference standard (spectralon): 
a) dirty spectralon, b) after a bath in deionized water in an ultrasonic chamber,   

c – after sand-blast cleaning. The angle of incidence θI = 60° 
 

Pomiary BRDF są też stosowane do oceny procesów renowacji powierzchni. Zbada- 
no tą metodą wzorzec bieli – spectralon używany do pomiarów kalibracyjnych reflekto- 
metrów dyfuzyjnych i kolorymetrycznych układów pomiarowych [4,10]. W wyniku dłu- 
gotrwałej eksploatacji (zabrudzenia, zatłuszczenia) zależność BRDF (rys. 8a) nie jest stała, 
tak jak to jest wymagane dla standardów bieli. Wzorzec poddano procsowi czyszczenia  
w dejonizowanej wodzie w  komorze ultradźwiękowej. Zależność BRDF po czyszczeniu 
ultradźwiękowym przedstawia rys. 8b. Występujący pik pochodzący od składowej zwier- 
ciadlanej, świadczy wytworzonych w trakcie eksploatacji wygładzeniach (w tym przypad- 
ku niewskazanych). Delikatne piaskowanie powierzchni umożliwia uzyskanie pomierzch- 
ni bliskiej dla idealnych dyfuzorów (rys. 8c). 

4. Wnioski 

Opisane stanowisko do pomiarów BRDF umożliwia stosunkowo tanie i łatwe w rea- 
lizacji, bezkontaktowe kontrolowanie i porównywanie stanu powierzchni uzyskiwanych  
w różnych procesach technologicznych  Analiza wyników rozpraszania światła tą me- 
todą nadaje się do większości powierzchni inżynierskich o chropowatościach w zakresie  
od kilku nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów. 
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