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АНОТАЦІЯ 

Данько В.А. Фізичні та технологічні основи процесів формування 

наноструктур методами інтерференційної літографії та термостимульованого 

розділу фаз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.01 – «Фізика приладів, елементів та систем». – 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 

2019. 

Халькогенідні склоподібні напівпровідники (ХСН) та тонкоплівкові 

структури на їх основі широко використовуються в різних галузях сучасного 

високотехнологічного виробництва. В основі більшості застосувань ХСН 

лежать стимульовані зовнішніми впливами (наприклад світловими потоками) 

структурні перетворення в стеклах та тонких плівках. На основі цих ефектів в 

плівках ХСН розроблені вакуумні неорганічні фоторезисти та технології їх 

застосування в оптичній техніці, голографії, електроніці. Певні обмеження на 

використання таких фоторезистів накладає той факт, що найбільш 

фоточутливими є метастабільні термічно свіжоосаджені халькогеніди миш’яку, 

які характеризуються досить високою дефектністю з відповідним її впливом на 

якість виробів. Для уникнення цих недоліків потрібно було більш глибоко 

розуміти фізику процесів, які відбуваються під час експонування відпалених 

плівок ХСН та дослідити можливості їх використання для формування 

планарних періодичних наноструктур методами інтерференційної 

фотолітографії. 

Ще одним методом формування наноструктур є термостимульований 

розділ фаз та формування наночасток в твердофазній матриці. В дисертаційній 

роботі досліджувались процеси створення ефективних світловипромінюючих 

наноструктур на основі кремнію, які формувались методом термічного 

випаровування монооксиду Si у вакуумі з подальшим високотемпературним 

відпалом і формуванням нанокомпозитної структури  nc-Si/SiOx.  
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Систематичні детальні дослідження, проведені в рамках наукової роботи 

«Фізико-технологічні основи процесів формування наноструктур методами 

інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз», дозволили 

створити новий клас неорганічних фоторезистів на основі відпалених плівок 

ХСН та дослідити вплив різноманітних обробок на світловипромінюючі 

характеристики поруватих структур nc-Si/SiOx. 

При виконанні роботи розроблено та змонтовано оптичну схему поєднання 

інтерференційної літографії з імерсією, що дозволило отримати високочастотні 

гратки з просторовою частотою до 8000 мм1 та бінарні рельєфні структури на 

зразках великої площі.  

Вивчено кінетичні залежності протравлювання шарів ХСН різних складів, 

та, як результат, запропоновано використання двошарового резисту для 

формування періодичних наноструктур з великим значенням глибини рельєфу 

та близькою до прямокутної формою штриха. З використанням двошарового 

фоторезисту розроблено метод подвоєння частоти періодичних структур, що 

виготовляються за допомогою інтерференційної літографії. 

Проведено детальні експериментальні дослідження ефектів 

фотостимульованого протравлювання та протравлювання на реверсивних 

перетвореннях в тонких плівках ХСН, встановлено їх основні закономірності. 

Встановлено, що швидкість фотостимульованого розчинення тонких плівок 

ХСН зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення, а її спектральна 

залежність корелює зі спектром поглинання плівок ХСН. Це вказує на те, що 

основним фактором, який зумовлює ефект фотостимульованого травлення, є 

кількість поглинутої світлової енергії в одиницю часу і, відповідно, 

концентрація розірваних зв’язків та самозахоплених екситонів в експонованій 

плівці. Це сприяє більш швидкій взаємодії молекул травника з халькогенідом та 

зростанню швидкості розчинення ХСН в експонованих областях.  

Показано, що позитивне селективне травлення, яке реалізується на 

відпалених шарах стекол розрізу Ge-Se, пов’язане з реверсивними 

фотостимульованими змінами структури ХСН. Реверсивні фотостимульовані 
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зміни у відпалених плівках Ge25Se75 супроводжуються руйнуванням їх 

основних структурних одиниць та збільшенням концентрації гомополярних 

зв’язків халькогену, що призводить до зростання швидкості розчинення 

проекспонованих плівок Ge25Se75 в протравлювачах. 

Виявлено, що ефективність реверсивного фотопотемніння в 

нанокомпозитних структурах As2S3/SiOx монотонно зростає зі зменшенням 

розмірів нанокластерів халькогеніду, що пояснюється просторовим 

обмеженням дифузійного пробігу фотозбуджених носіїв. З допомогою 

спектроскопії комбінаційного розсіювання світла встановлено, що при 

формуванні нанокомпозитів As2S3/SiO1.5 відбувається розділення фаз 

халькогеніду на кластери, збагачені миш'яком та сіркою, експонування яких 

призводить до перерозподілу гомополярних зв'язків. 

Розроблено та запатентовано технологічні процеси інтерференційної 

фотолітографії на відпалених плівках ХСН (в тому числі на сполуках без вмісту 

миш’яку) на основі ефектів фототравлення та травлення на реверсивних 

перетвореннях. Продемонстровано переваги цих технологій та можливості їх 

практичного застосування для виготовлення мікро- та наноструктурованих 

елементів різноманітного призначення (дифракційні гратки, субхвильові 

оптичні елементи, оригінали оптичних сигналограм, однорідні плазмонні 

структури з необхідними характеристиками, макропоруватий кремній з 

заданою періодичністю і т.п.).  

Експериментально досліджено світловипромінюючі характеристики 

нанокомпозитних структур nc-Si-SiOх, в тому числі поруватих, відпалених при 

різних температурах. В результаті дослідження кінетики термостимульованого 

розділення фаз плівки SiOx вперше експериментально отримані коефіцієнти 

дифузії, які визначають процес формування наночастинок кремнію. Одержані 

результати підтверджують механізм формування нановключень кремнію в 

плівках SiOx завдяки дифузії атомів кисню з областей поблизу кремнієвих 

зародків. Показано, що як інтенсивність фотолюмінесценції, так і її 
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спектральний склад визначаються вихідним складом осаджених плівок SiOх та 

умовами відпалу, а не їх поруватістю. 

Вивчено та продемонстровано можливості впливу на світловипромінюючі 

характеристики структур nc-Si-SiOx різноманітними обробками (плазма, 

протравлювання в розчині та парах плавикової кислоти, адсорбування ацетону 

чи аміку, імплантація атомами вуглецю). На скісно осаджених та відпалених 

поруватих зразках nc-Si-SiOx відпрацьовано методику обробки в парах HF, яка 

дозволяє збільшити інтенсивність фотолюмінесценції до 200 разів та зміщувати 

її смугу в високоенергетичну область спектру на 300 нм. 

Ключові слова: халькогенідні склоподібні напівпровідники, 

інтерференційна літографія, фоторезисти, селективне травлення, оксид 

кремнію, нанокристали, фотолюмінесценція. 
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SUMMARY 

Dan`ko V.A. Physicotechnological foundations of the formation processes of 

nanostructures by methods of interference lithography and thermostimulated phase 

separation. - Qualified scientific work. Manuscript. 

Doctor of Science Thesis in Physics and Mathematics (speciality 01.04.01 - 

Physics of Devices, Elements and Systems). - V.E. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Chalcogenide glassy semiconductors (ChGS) and thin-film structures based on 

them are widely used in various sectors of modern high-tech production. Suffice it to 

mention the optical recording of information, optical fibers and fiber optic devices, 

inorganic vacuum resists, non-volatile memory cells, etc. The majority of ChGS 

applications are based on structural transformations in glasses and thin films 

stimulated by external influences (for example, light fluxes). Based on these effects 

in ChGS films, inorganic vacuum photoresists and technologies for their application 

in optical technology, holography, and electronics have been developed. Due to their 

amorphous structure, such inorganic photoresists are characterized by extremely high 

resolution, which cannot be fully used due to the capabilities of the available 

exponential tools. Certain restrictions on the use of such photoresists are imposed by 

the fact that the most photosensitive are metastable thermally applied films, which are 

characterized by a sufficiently high defectiveness with a corresponding effect on 

product quality. To avoid these shortcomings, it was necessary to more deeply 

understand the physics of the processes occurring during the exposure of ChGS films 

and to study the possibilities of influencing their characteristics. 

The second area of research of the thesis was the processes of creating effective 

light-emitting structures based on silicon, which were formed by thermal evaporation 

of Si oxide in vacuum and oblique deposition on a substrate followed by high-

temperature annealing. 

A systematic detailed studies was carried out as part of the scientific work 

«Physical and technological foundations of the formation processes of nanostructures 

by methods of interference lithography and thermostimulated phase separation» are 



 7 

made it possible to create a new class of inorganic photoresists based on annealed 

ChGS films and to study the effect of various treatments on the light-emitting 

properties of porous nc-Si/SiOx structures. 

It was experimentally established that the thermally deposited chalcogenide 

layers of As-S-Se composition can be used as photoresists for interference 

lithography in a wide spectral range and are suitable for recording periodic hologram 

structures by radiation from the long-wavelength part of the visible spectral range for 

at least 30 days from the day their manufacture, and photosensitivity depends on both 

the storage time and the specific composition of the photoresist. 

An optical scheme for combining interference lithography with immersion was 

developed and mounted, which made it possible to obtain high-frequency gratings 

with a spatial frequency of up to 8000 mm1, and binary relief structures on large-area 

samples. 

The kinetic dependences of etching of the layers of ChGS of various 

compositions were studied, and as a result, the use of a two-layer resist was proposed 

for the formation of 1D and 2D structures with a large relief depth and trapezoidal 

(close to rectangular) shape of the grooves. A method has been developed for 

doubling the frequency of periodic structures produced by interference lithography 

using a two-layer photoresist. 

Detailed experimental studies of the phenomena of photostimulated etching and 

etching on reversible transformations in thin films of ChGS were carried out, their 

basic laws were established. It has been shown that negative effect etchants (for the 

traditional process) based on amines dissolve the illuminated places of the annealed 

chalcogenide film - that is, both in photostimulated etching and etching on reversible 

transformations processes act as positive etchants. Mechanisms of these phenomena 

were proposed. Lithographic processes on annealed ChGS films (including 

interference lithography) have been developed. 

It was found that the efficiency of reversible photodarkening in As2S3/SiOx 

nanocomposite structures monotonously increases with a decrease in the effective 

thickness of chalcogenide layers (the minimum thickness of the chalcogenide layer 
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was 0.7 nm), that is explained by the spatial limitation of the diffusion path of 

photoexcited carriers. Using Raman spectroscopy, it was shown that during the 

formation of As2S3/SiO1.5 nanocomposites, the chalcogenide compounds are 

separated into clusters enriched in arsenic and sulfur, the exposure of which leads to a 

redistribution of homopolar bonds. 

Technological processes for applying photoresist chalcogenide layers, 

interference exposure, selective etching and applying reflective and protective 

coatings have been optimized and the practical applications of lithographic processes 

based on photo-etching and reverse transformations for the manufacture of micro and 

nanostructured elements for various purposes (diffraction gratings, subwave optical 

elements, optical originals signalograms, homogeneous plasmon structures with 

necessary characteristics, macroporous silicon with a given periodicity, etc.) have 

been demonstrated. 

The light-emitting characteristics of nc-Si-SiOx nanocomposite structures, 

including porous annealed at various temperatures, were experimentally studied. By 

studying the kinetics of the formation of silicon nanoparticles in the process of 

thermally stimulated phase separation of a SiOx film, it was shown that there is no 

significant difference in the laws of formation of photoluminescent structures 

depending on their porosity. Both the photoluminescence intensity and its spectral 

composition are determined by the initial composition of the deposited SiOx films 

and the annealing conditions. In the approximation of the diffusion model for the 

formation of spherical silicon particles during thermally stimulated phase separation, 

the diffusion coefficients of atoms of the SiOx film are obtained.  

Studied and demonstrated the possibility of influencing the light emitting 

characteristics of nc-Si-SiOx structures by various treatments (plasma, etching in 

solution and vapor of hydrofluoric acid, adsorption of acetone or amic, implantation 

with carbon atoms). On obliquely deposited and annealed porous nc-Si-SiOx 

samples, a processing technique in HF vapors has been developed, that leads to an 

increase in the photoluminescence intensity by about 200 times and a shift of its band 

to the high-energy spectral region by 300 nm. 

Keywords: chalcogenide glassy semiconductors, interference lithography, 

photoresists, selective etching, silicon oxide, nanocrystals, photoluminescence. 
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Перелік умовних скорочень та позначень: 

АСМ – атомно-силова мікроскопія;  

ЕПР – електронний парамагнітний резонанс; 

Ep – поляризація, що відповідає паралельному розташуванню електричного 

вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки; 

Es – поляризація, що відповідає перпендикулярному розташуванню 

електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки; 

КРС – комбінаційне розсіювання світла;  

ППР – поверхневий плазмонний резонанс; 

ФЛ – фотолюмінесценція; 

ХСН – халькогенідні склоподібні напівпровідники; 

RIU – refractive index unit - одиниця показника заломлення; 

СEM – скануюча електронна мікроскопія; 

vn – швидкість травлення відпаленої плівки; 

ve – швидкість травлення проекспонованої плівки; 

m0 i f0 – маса і резонансна частота кварцового резонатора; 

d – товщина плівки; 

H – експозиція; 

HF – плавикова кислота; 

Tg – температура склоутворення; 

 – дифракційна ефективність гратки; 

Λ – період гратки; 

h – глибина рельєфу; 

 – кут падіння променя на гратку при вимірюванні; 

 – довжина світлової хвилі; 

α – коефіцієнт поглинання; 

β – кут осадження плівок; 

n – показник заломлення середовища; 

  – кут сходження променів; 

ν – просторова частота гратки.



 27 

ВСТУП 

Актуальність теми 

Однією із основних тенденцій розвитку сучасної техніки та технології є 

мініатюризація функціональних елементів приладів та покращення їх 

ефективності і швидкодії. Зокрема, інтенсивно розвиваються такі галузі як 

наноелектроніка та фотоніка, стрімко розширюється обсяг застосування 

наноструктур (квантові ями, надгратки, квантові дроти, квантові точки) в 

електронних та оптичних приладах і системах. В таких структурах відбувається 

просторове обмеження носіїв і в результаті цього енергетична структура 

матеріалу зазнає істотних змін, що призводить до появи нових властивостей 

напівпровідникових матеріалів, якими (властивостями) можна технологічно 

керувати, що є цікавим як з точки зору фундаментальної науки, так і 

практичних застосувань. 

Серед багатьох технологічних та конкурентних за ціною методів створення 

наноструктур для оптики та електроніки найбільшого розвитку досягли 

літографічні технології (електронна літографія, фотолітографія з 

використанням глибокого ультрафіолету, імерсійна фотолітографія, 

інтерференційна літографія, наноштампування), а також методи синтезу 

наночасток та нанокомпозитів шляхом термостимульованої коагуляції, 

постімплантаційного відпалу, хімічного синтезу та ін. 

Найбільш дешевою серед літографічних методик є інтерференційна 

фотолітографія, поєднання якої з імерсією дозволить отримувати 

наноструктури з розмірами елементів менше 100 нм на великих площах за 

допомогою одного технологічного циклу. Однак, для успішного використання 

імерсії в процесі експонування необхідно використовувати фоторезисти з 

високим значенням показника заломлення. Цим умовам відповідають 

розроблені в ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ за участю автора дисертаційної 

роботи вакуумні халькогенідні фоторезисти, які мають показник заломлення у 

видимій області спектру від 2,3 до 3, в залежності від складу фоторезисту. Тому 

першим завданням даної роботи було дослідження фізичних основ та розробка 
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технологічних процесів інтерференційної імерсійної нанолітографії з 

використанням високороздільчих халькогенідних фоторезистів. Розроблені 

техпроцеси дозволять сформувати впорядковані матриці наноструктур на 

поверхні напівпровідникових, діелектричних чи металевих підкладинок, які є 

основою для оптичних дифракційних елементів (граток, поляризаторів, 

елементів вводу-виводу), оптичних сенсорів, оптоелектронних приладів та ін. 

Другим завданням дисертаційної роботи є дослідження процесів 

формування наночасток кремнію (nc-Si) в оксидній матриці (SiOx) та створення 

ефективних світловипромінюючих структур на основі кремнію з 

контрольованими параметрами випромінювання. Перспективним напрямком 

вирішення цього завдання є використання поруватих нанокомпозитних nc-

Si/SiOx плівок, виготовлених методом термічного випаровування монооксиду 

кремнію у вакуумі та скісного осадження на підкладинку з подальшим 

високотемпературним відпалом. Такі структури дозволяють ефективно 

застосовувати різні методи фізико-хімічної обробки поруватих 

нанокомпозитних SiOx плівок, що дає можливість покращити 

світловипромінюючі властивості завдяки пасивації центрів 

безвипромінювальної рекомбінації та зміні розмірів nc-Si. Дослідження 

процесів пасивації поверхні нанокристалів кремнію в поруватій оксидній 

матриці, механізмів випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації 

носіїв, розробка методів контрольованого формування нанокомпозиту nc-

Si/SiOx та його модифікації за допомогою різноманітних фізико-хімічних 

обробок дозволить суттєво підвищити інтенсивність фотолюмінесценції таких 

структур, а також контрольовано змінювати спектральний склад 

випромінювання. 

Все вище вказане визначає актуальність проблеми, яка вирішується в даній 

дисертаційній роботі: дослідження та розробка фізичних та технологічних 

основ процесів формування планарних наноструктур різноманітного 

застосування на поверхнях широкого класу матеріалів та світловипромінюючих 

наноструктур на основі кремнію для оптики, оптоелектроніки та фотоніки. 
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Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами темами 

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 

закріплених його Статутом, затвердженим Президією НАН України і виконана у 

відділі «Фотохімічних явищ в напівпровідниках» (зараз лабораторіїя 

«Інтерференційної літографії») Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. 

Лашкарьова згідно з планами науково-дослідницьких тем: 

 

 Тема № II - 52 – 07 "Фізичні основи розробки тонкоплівкових нанокомпозитів 

nc-Si-SiOx для застосування в новітніх оптоелектронних приладах" (номер 

державної реєстрації 0107U007277) 2007-2009 рр. 

 Бюджетна тема № III - 10 – 09, "Розробка нових технологічних методів 

формування нанорозмірних структур" (номер державної реєстрації 

0108U010880) 2009 - 2011 рр. 

 Бюджетна тема № III - 05 – 11 «Фотоелектричні, люмінесцентні, емісійні та 

поверхневі властивості нанорозмірних напівпровідникових структур» (номер 

державної реєстрації 0111U001240) 2011-2015 рр. 

 Державна цільова науково-тенічна програма «Нанотехнології та 

наноматеріали» проект «Розроблення методів інтерференційної 

нанолітографії для формування рельєфно-фазових наноструктур з 

використанням вакуумних фоторезистів» (номер державної реєстрації 

0114U001616) 2010-2014 рр. 

 Державна програма «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення 

сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- 

і оптоелектроніки», проект «Розробка приладних структур на основі 

нанокомпозитних та наноструктурованих шарів» (номер державної реєстрації 

0112U002349) 2011-2015 рр. 

 Науково-технічний проект НАН України, “Розробка технології виробництва 

голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних 

фоторезистів"(номер державної реєстрації 0113U000832) 2016 р. 
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 Бюджетна тема № III-10–15, "Розробка та дослідження методів формування 

плазмонних структур за допомогою інтерференційної фотолітографії" (номер 

державної реєстрації 0115U000380) 2015-2017 рр. 

 Науково-технічний проект НАН України «Розробка технології виготовлення 

сенсорних чипів із підвищеною чутливістю та покращеними фізико-

механічними характеристиками для оптичних сенсорів на основі 

поверхневого плазмонного резонансу (ППР)» (номер державної реєстрації 

0116U002856) 2016 р. 

 Бюдж. тема № III - 10 – 18, "Розробка методики формування латерально-

впорядкованих золотих наноструктур за допомогою інтерференційної 

фотолітографії з використанням вакуумних фоторезистів на основі плівок 

халькогенідних скловидних напівпровідників" (номер державної реєстрації 

0118U000212) 2018-2020 рр. 

Мета і завдання дисертації 

Метою дисертаційної роботи є вивчення особливостей та механізмів 

фотостимульованих змін у відпалених плівках ХСН як основи для створення 

нового класу фоторезистів та технологічних процесів інтерференційної 

нанолітографії з їх використанням, а також дослідження та оптимізація за 

допомогою різноманітних обробок світловипромінюючих характеристик 

поруватих nc-Si-SiOx наноструктур.  

Для досягнення поставленої мети було визначено такі наукові завдання:  

1). Дослідити залежність реверсивного фотопотемніння в нанокомпозитних 

структурах As2S3/SiOx від ефективної товщини шарів халькогеніду та визначити 

роль перерозподілу гомополярних зв'язків в кластерах в процесі 

фотопотемніння. 

2) Встановити механізми ефектів фотостимульованого протравлювання та 

протравлювання на реверсивних перетвореннях в відпалених тонких плівках 

ХСН розрізу Ge-Se, як стеклах без вмісту арсену.  

3) З використанням фоторезистів на основі відпалених плівок ХСН 

розробити літографічні процеси, які базуються на ефектах фототравлення та 
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протравлювання на реверсивних перетвореннях та вивчити можливості їх 

практичного застосування. 

4) Встановити взаємозв‘язок між технологічними умовами скісного 

осадження та відпалу шарів SiOx та властивостями отримуваного поруватого 

світловипромінюючого матеріалу nc-Si-SiOx. 

5) Встановити механізм формування наночастинок кремнію в процесі 

термостимульованого розділення фаз плівки SiOx. 

6) Вивчити вплив фізичних обробок (воднева плазма, адсорбція аміаку та 

ацетону, імплантація іонами вуглецю, селективне травлення в розчині чи парах 

плавикової кислоти) на фотолюмінесценцію поруватих плівок nc-Si-SiOx.  

Об’єкт дослідження – тонкі плівки ХСН та композитні 

світловипромінюючі структури nc-Si-SiOx 

Предмет дослідження – фотостимульовані перехідні і реверсивні 

перетворення у відпалених тонких плівках ХСН, фотолюмінісцентні 

характеристики структури nc-Si-SiOx та можливості керування ними. 

Методи досліджень  

Технологічні методи: Тонкі плівки халькогенідних скловидних 

напівпровідників отримувались термічним вакуумним осадженням, потім 

відпалювались, експонувались (в тому числі інтерференційною картиною) та 

оброблялись в хімічних травниках. 

Світловипромінюючі структури nc-Si-SiOx виготовлялись термічним 

вакуумним осадженням SiO на підкладинки, що розташовувались під різними 

кутами до потоку випаровуваної речовини, після чого напилені плівки 

піддавались термічному відпалу у вакуумі чи атмосфері інертних газів при 

температурах, які задавались умовами експерименту.  

Що ж стосується безпосередньо досліджень, то використовувались 

наступні методи: оптична (відбивання, пропускання), інфрачервона (ІЧ) 

спектроскопія та спектроскопія комбінаційного розсіяння світла (КРС), 

електронний парамагнітний резонанс (ЕПР), метод стаціонарної 

фотолюмінесценції та кінетики затухання фотолюмінесценції, метод 
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кварцового осцилятора для дослідження сенситометричних характеристик 

плівок ХСН, атомно-силова мікроскопія (АСМ), скануюча електронна 

мікроскопія (СEM), методи характеризації періодичних структур (вимірювання 

дифракційної ефективності та її спектральних і кутових залежностей). 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Показано , що реверсивні фотостимульовані зміни у відпалених плівках 

стекол розрізу Ge-Se супроводжуються руйнуванням їх основних структурних 

одиниць та збільшенням концентрації гомополярних зв’язків халькогену, що 

призводить до зростання швидкості розчинення проекспонованих плівок в 

протравлювачах.  

2. Встановлено, що при формуванні нанокомпозитів As2S3/SiO1.5 

відбувається розділення фаз халькогеніду на кластери, збагачені миш'яком та 

сіркою. Показано, що ефективність реверсивного фотопотемніння в 

нанокомпозитних структурах As2S3/SiOx монотонно зростає зі зменшенням 

ефективної товщини шарів халькогеніду, що пояснюється просторовим 

обмеженням дифузійного пробігу фотозбуджених носіїв.  

           3 Встановлено, що швидкість фотостимульованого розчинення зростає зі 

збільшенням інтенсивності освітлення, а її спектральна залежність корелює зі 

спектром поглинання плівок ХСН. Вперше показано, що основним фактором, 

який зумовлює ефект фотостимульованого травлення, є кількість поглинутої 

світлової енергії в одиницю часу і, відповідно, концентрація розірваних зв’язків 

та самозахоплених екситонів в експонованій плівці, наявність яких сприяє 

більш швидкій взаємодії молекул травника з халькогенідною плівкою та 

зростанню швидкості розчинення ХСН в експонованих областях. 

4. Шляхом дослідження кінетики формування наночастинок кремнію в 

процесі термостимульованого розділення фаз плівки SiOx  вперше визначено 

коефіцієнти дифузії атомів плівки SiOx, значення яких вказують на те, що 

процес розділення фаз в плівках SiOx можна описати як процес дифузії атомів 

кисню з областей поблизу кремнієвих зародків. Показано, що як інтенсивність 

фотолюмінесценції, так і її спектральний діапазон випромінювання 



 33 

визначаються вихідним складом осаджених плівок SiOх та умовами відпалу, а 

не їх поруватістю. 

5. Встановлено, що внаслідок імплантації іонами вуглецю поруватих 

плівок SiOx, відпалу їх у вакуумі та селективного травлення в парах HF 

формується тонкошарова світловипромінююча структура, спектр ФЛ якої 

охоплює майже всю видиму та ближню ІЧ область спектру. Випромінювання у 

видимій області спектру такої структури можна пояснити люмінесценцією 

вуглецевих преципітатів.  

6. Вперше показано, що селективне травлення в розчині чи парах 

плавикової кислоти оксидної матриці відпалених поруватих nc-Si-SiOx 

структур, отриманих скісним осадженням SiOx, призводить  до збільшення 

інтенсивності фотолюмінесценції через пасивування центрів 

безвипромінювальної рекомбінації та до зміщення смуги ФЛ в 

короткохвильову область спектру, завдяки зменшенню розмірів nc-Si.  

Практичне значення одержаних результатів 

1. Показано, що інтерференційна літографія з використанням в якості 

фоторезисту халькогенідних склоподібних напівпровідників в поєднанні з 

імерсією дозволяє отримувати однорідні високочастотні гратки та бінарні 

рельєфні структури з просторовою частотою до 8000 мм-1 на зразках великої 

площі. 

2. Розроблено технологію використання двошарового (різні компонентні 

склади ХСН) резисту для формування 1D та 2D структур з великим значенням 

глибини рельєфу та трапецевидною (близькою до прямокутної) формою 

штриха. З використанням двошарового фоторезисту розроблено та 

запатентовано метод подвоєння частоти періодичних структур, що 

виготовляються за допомогою інтерференційної літографії. 

3. Розроблено та запатентовано літографічні процеси на відпалених плівках 

ХСН (в тому числі інтерференційної літографії), які базуються на ефектах 

фототравлення і травлення на реверсивних перетвореннях та продемонстровано 

можливість використовувати в якості фоторезистів халькогенідні плівки на 
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основі екологічно привабливих сполук германію, а також наведено приклади 

практичного їх використання для виготовлення мікро та наноструктурованих 

елементів різноманітного призначення (дифракційні гратки, субхвильові 

оптичні елементи, оригінали оптичних сигналограм, однорідні плазмонні 

структури з необхідними характеристиками і т.п.). 

4. Показано можливість мікропрофілювання підкладок чи функціональних 

шарів, зокрема, шляхом поєднання ефектів фототравлення та травлення на 

реверсивних перетвореннях зі стимульованим металом травленням, отримано 

зразки макропоруватого кремнію із заданою періодичністю розташування пор.  

5. Розроблено та запатентовано спосіб отримання поруватого 

світловипромінюючого матеріалу шляхом скісного осадження та відпалу шарів 

SiOx. Продемонстровано можливість керування фотолюмінесцентними 

характеристиками даного матеріалу шляхом різноманітних обробок (воднева 

плазма, адсорбція аміаку та ацетону, імплантація іонів вуглецю, селективне 

травлення в розчині чи парах плавикової кислоти). 

6. Використання наноструктурованої плівки золота в якості чипа для 

біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу дозволило 

збільшити його чутливість в 4.7 рази. 

Особистий внесок здобувача. Мета, задачі, нові наукові положення та 

висновки дисертаційної роботи сформульовані дисертантом особисто і 

обґрунтовані оригінальними результатами, викладеними в дисертації. Авторові 

належать розробка загальної концепції роботи, формулювання більшості 

наукових положень та основних висновків. 

Всі результати дисертаційної роботи представлені у 84 наукових працях, з 

яких 45 оригінальні статті, один огляд та 7 патентів, а також 31 тези 

доповідей на конференціях.  

Автор приймав безпосередню участь в постановці проблеми та конкретних 

задач дослідження, аналізі та інтерпретації отриманих результатів, 

формулюванні висновків. Постановку завдань більшості наукових праць 

здійснено автором разом з науковим консультантом І.З. Індутним, а нижче 
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наведених праць спільно іншими співавторами: [3, 15, 23] – з В.І. Миньком, [8, 

9] – В.С. Лисенком, [20, 41] – І.П. Лісовським, [39, 47] – В.Б. Неймашем та П.Є. 

Шепелявим, [44, 48] – з М.Л. Дмитруком. Основна роль у написанні статей 

[2,3,9,13,16,18,20,21,22,30,35,44,46] належить авторові, решта статей 

підготовлена спільно з іншими співавторами.  

Експериментальні результати, представлені в дисертації та публікаціях, 

були отримані за безпосередньої участі автора на всіх етапах роботи. В 

обговоренні та підготовці до висвітлення експериментальних результатів на 

різних етапах брали участь І.З. Індутний, В.І. Минько, В.С. Лисенко,  

І.П. Лісовський, В.Б. Неймаш, К.В. Михайловська, П.Є. Шепелявий,  

В.О. Юхимчук.  

Достовірність отриманих результатів забезпечувалась використанням 

загальновизнаних апробованих методик на базі сучасного обладнання та 

відтворюваністю результатів вимірювань. Отримані результати добре 

узгоджуються з загально прийнятою фізичною картиною досліджуваних 

ефектів та явищ. 

Апробація результатів дисертації. Основні дисертаційні результати були 

представлені в якості усних чи стендових доповідей на наступних наукових 

конференціях: 2 Intern. Conf. “Electronic Processes in Organic Materials”.(Киев, 

1998), Thirteenth International Summer School on Vacuum, Electron and Ion 

Technologies (Варна, Болгарія, 2003), Intern. Conf. “Optical Holography and its 

Applications”. (Київ, 2003), TMS Annual Meeting. (Шарлотта, Північна Кароліна, 

США,2004), Харьковская нанотехнологическaя ассамблея симпозиума «Тонкие 

пленки в оптике и наноэлектронике» (Харьков, 2006), «Сенсорна електроніка 

та мікросистемні технології» (СЕМСТ-3). (Одеса, 2008), 6-th International 

Conference “HOLOEXPO-2009”(Київ, 2009), Fourth Intern. Conf. on Amorphous 

and Nanostructured Chalcogenides-Fundamentals and Applications (Костанца, 

Руминія, 2009), ХII міжн. конф. “Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем” (МКФТТПН-ХII), (Івано-Франківськ, 2009), International Meeting 

“Clusters and nanostructured materials (CNM-2),(Ужгород, 2009), 8th International 

Conference “Electronic processes in organic and inorganic materials (ICEPOM-8)” 
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(Івано-Франківськ, 2009), Межд. конф. «Аморфные и микрокристаллические 

полупроводники», (Санкт-Петербург, Росія, 2010), Международная научная 

конференция «Наноструктурные материалы – 2010: Бєларусь-Россия-

Украина» НАНО-2010, (Киев, 2010), 1-st Intern. Connf. “Nanomaterials: 

Applications and Properties (NAP-2011)”. (Алушта, 2011), V Українська науковка 

конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-5), (Ужгород, 2011), Межд. 

конф. «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», Санкт-Петербург, 

Росія, 2012), 2-nd Intern. Connf. “Nanomaterials: Applications and Properties-2012 

(NAP-2012)”, (Алушта, 2012), 9-th Intern. Conf. on Electronic Processes in 

Organic Materials “(ICEPOM-9). (Львів, 2013), Міжнародна науково-практична 

конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та 

фотовольтаїка (Кременчук, 2013), VI Українська наукова конференція з фізики 

напівпровідників (УКФН-6). (Чернівці, 2013), 6th International Conference on 

Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. (Брасов, Руминія, 2013), 3-nd 

Intern. Connf. “Nanomaterials: Applications and Properties-2013 (NAP-2013)”, 

(Алушта, 2013), Ш Міжнародна науково-практична конференція 

“Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” 

(НМІТФ-2014), (Кременчук, 2014), 19th International Symposium on Non-Oxide 

and New Optical Glasses (ISNOG 2014), (Джея, Південна Корея, Jeju, Republic of 

Korea, 2014), International research and practice conference: “Nanotechnology and 

nanomaterials” (NANO-2015), (Львів, 2015), IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та 

фотовольтаїка» (НМІТФ-2016). (Кременчук, 2016), VIІ Українська наукова 

конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-7). (Дніпро, 2016), International 

research and practice conference: “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-

2017), (Чернівці, 2017). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, семи 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 364 сторінки, з яких 312 становлять основний текст дисертації. 

Робота налічує 151 рисунок, дисертація містить 9 таблиць і список 

використаних джерел із 368 найменувань на 42 сторінках. 
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РОЗДІЛ І.  

ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФНО-ФАЗОВИХ СТРУКТУР НА ШАРАХ 

ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВДНИКІВ. 

 

Халькогенідні аморфні стекла, яким характерні напівпровідникові 

властивості, вперше були синтезовані в середині 50-х років співробітниками 

ФТІ ім. Іоффе АН СРСР під керівництвом Б.Т. Коломійця та Н.А. Горюнової і 

ввійшли в науку як новий клас напівпровідників - халькогенідні склоподібні 

напівпровідники (ХСН), що проявляють яскраву палітру унікальних явищ [1, 

2]. Відкриття нового типу напівпровідників, що не мають кристалічної 

структури і, відповідно, “неможливі” як напівпровідникові матеріали, 

викликало в той період значний науковий інтерес, який віддзеркалився великою 

кількістю досліджень, що були, в основному, спрямовані на вивчення методів 

отримання ХСН та характеризацію їх структурних, оптичних та електричних 

властивостей [3].  

В середині 60-х років минулого сторіччя співробітниками Інституту 

напівпровідників НАН України були опубліковані роботи [4, 5], в яких 

описувались відкриті авторами нові явища, що спостерігаються при 

опроміненні ХСН, а саме – явище фоточутливості аморфних скловидних 

халькогенідних плівок [4] та явище фотостимульованої дифузії металів в 

скловидних халькогенідних плівках [5]. Ці відкриття ще більше «підігріли» 

увагу до ХСН та стали першими в цілій низці фотоіндукованих змін в 

скловидних халькогенідних плівках, які були виявлені та описані пізніше, і 

поклали початок різноманітного використання ХСН, в тому числі, а може і в 

першу чергу, в якості неорганічних фоторезистів для широкого спектру 

випромінювань, включаючи ультрафіолет, електронні [6] та іонні потоки [7, 8].  

В даному розділі буде представлено короткий огляд фотоіндукованих явищ 

в ХСН, відомих (описаних в науковій літературі) на теперішній час. 
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1.1. Фотостимульовані явища в халькогенідних склоподібних 

напівпровідниках.  

 

Як уже відзначалось вище [4], вперше явище світлочутливості шарів ХСН 

спостерігалось на термічно напилених на кварц або скло плівках As2S3, Sb2S3, 

As2Se3 та ін. товщиною від декількох сот ангстрем до декількох мікрометрів 

при їх опроміненні світлом від ртутних чи ламп накалювання. Ці явища 

вважались аналогічними фотографічній чутливості в шарах галогенідів свинцю, 

добре вивчених на той час [9]. Значно пізніше було показано, що в плівках ХСН 

в залежності від способу їх отримання та попередньої обробки спостерігаються 

різні види світлочутливих змін, в тому числі реверсивні та нереверсивні. 

Нереверсивні фотоіндуковані зміни в ХСН спостерігаються, в першу чергу, 

в арсеновмісних свіжоосаджених плівках, отриманих за допомогою термічного 

випаровування в вакуумі. В таких плівках навіть стехіометричного складу 

спостерігається значний вміст «неправильних», гомополярних зв’язків, 

присутні також пори та пустоти. В результаті освітлення чи відпалу 

відбувається фотополімеризація молекулярних груп в основну матрицю 

халькогенідного скла і, при цьому, кількість гомополярних зв’язків та пустот в 

склі зменшується. Чим більш розупорядкованою є плівка ХСН після 

виготовлення, тим більші зміни в її характеристиках спостерігаються при її 

фотоекспонуванні. Особливо яскраво такі зміни проявляються в 

колоноподібних плівках, які отримують косим напиленням на холодні 

підкладки і в яких, завдяки такому способу напилення, спостерігається значний 

дефіцит густини. Фотополімеризація свіжоосаджених плівок призводить до 

зміни їх фізико-хімічних властивостей, зокрема розчинності в різноманітних 

протравлювачах, що дозволяє використовувати такі плівки ХСН в якості 

неорганічних фоторезистів. 

Фотовипаровування спостерігається в халькогенідних плівках, до складу 

яких входить миш‘як (As2S3, AsSe і т.п.) [10, 11]. Суть явища полягає в тому, 

що якщо такі плівки опромінювати на повітрі при підвищеній температурі (в 
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більшості випадків), то відбувається зменшення товщини плівки та зміна її 

поверхневого складу. Скоріш за все, в даному випадку ми маємо справу з фото 

окисленням As киснем, що міститься в повітрі і наступним випаровуванням 

летучих продуктів окислення. Хоча певні сумніви щодо фотоокислення 

з‘являються за результатами роботи [12], в якій отримали подібні ефекти в 

незалежності від того, де відбувалось експонування плівок ХСН - на повітрі чи 

в атмосфері інертних газів.  

Ще один ефект, який може бути віднесений до нереверсивних, 

представлено в [13] і полягає в тому, що коефіцієнт «прилипання» кадмію чи 

цинку під час їх осадження на плівку As2S3 суттєво залежить від передісторії 

цієї плівки. Якщо перед осадженням металу плівка As2S3 опромінювалась 

протягом трьох хвилин, то швидкість осадження зменшувалась більш ніж на 

два порядки величини в порівнянні зі швидкістю осадження металу на таку ж 

саму, але неекспоновану плівку. Хоча, на думку авторів [13, 14], цей ефект 

аналогічний попередньому і теж пов‘язаний з фотоокисленням. 

Явище фотостимульованої дифузії металів в скловидних халькогенідних 

плівках [5, 6, 15] - один із найбільш унікальних нереверсивних фотоефектів, що 

спостерігаються в ХСН. Його сутність полягає в наступному. Якщо шар ХСН 

привести в фізичний контакт на атомному рівні з певними (в основному Ag та 

Cu) металами і після цього опромінювати цей контакт, то спостерігається 

інтенсивна дифузія металу в шар ХСН. З часу свого відкриття явище 

інтенсивно досліджувалось і на сьогоднішній день встановлено його основні 

закономірності, що й буде коротко описано нижче. 

Основним методом отримання структур для дослідження фотодифузії є 

вакуумне термічне розпилення та осадження відповідних шарів металу і 

напівпровідника [5,6]. Також для отримання металічних плівок використовують 

способи хімічного чи електролітичного осадження [16], а плівок ХСН – методи 

поливу з розчину відповідного складу [17] або центрифугування [18]. 

Спектральна залежність фоторозчинення металів в ХСН (ще одна назва 

явища) добре корелює з спектром поглинання плівок ХСН [19, 20], хоча і 
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зсунута в область низьких енергій в порівнянні з ним, що пояснюється 

наявністю шару легованого ХСН, спектр поглинання якого також зміщується в 

довгохвильову область по мірі збільшення концентрації металу в ньому [20, 

21]. Ефективність фоторозчинення лінійно зростає зі збільшенням 

інтенсивності світла, яким воно стимулюється [19, 22, 23], хоча в певних 

умовах спостерігали і відхилення від такої залежності.  

Багаточисельними дослідженнями показано, що кінетика фотодифузії в 

плівках ХСН має S-подібний вигляд [22, 24, 25] та складається з трьох чітко 

виражених ділянок – початкової (індукційний період), основної, що описується 

лінійною або параболічною залежністю від часу, та ділянки насичення. 

Індукційний період характеризується наростанням швидкості взаємодії металу і 

напівпровідника та формуванням в ХСН легованої області, після чого 

структуру ХСН-метал можна розглядати, як трьохшарову [26], де третім шаром 

являється шар легованого ХСН з високими значеннями іонної провідності та 

коефіцієнта дифузії металу, зокрема срібла в ньому (легованому ХСН) [27]. 

Виходячи з трьохшарової моделі структури ХСН-метал вдалося пояснити, чому 

в одних випадках спостерігається лінійна, а в інших - параболічна залежність 

швидкості фотолегування від часу. Якщо ця швидкість визначається 

(обмежується) процесами на межах поділу структури [28] (що в свою чергу 

залежить від конкретних параметрів структури та умов експерименту, в тому 

числі і інтенсивності світла [29]), то явище буде описуватись лінійною часовою 

залежністю, якщо ж визначальним (лімітуючим) процесом буде дифузія металу 

через шар легованого напівпровідника, то - параболічною. Такі висновки 

підтверджуються і експериментами по поперечній фотодифузії срібла в ХСН 

[30, 31]. 

Третя ділянка на кінетичній залежності фотодифузії – насичення процесу 

спостерігається при вичерпанні одного з шарів структури, тобто або при виході 

частинок металу на зовнішню межу напівпровідника, або при зменшенні 

товщини металу до значення, при якому починають відчуватися розмірні 

ефекти джерела дифузії [32, 33]. 
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За час дослідження явища фотодифузії металів в ХСН було запропоновано 

велику кількість моделей, що пояснюють експериментальні результати та 

закономірності. Найбільш якісно це вдається зробити за допомогою механізмів, 

в основу яких покладено фотоелектричні ефекти, що відбуваються в структурах 

ХСН-метал при їх освітленні [34-37]. 

Всі описані вище ефекти є нереверсивними, хоча якщо врахувати 

результати, отримані в роботах [38, 39], де показано, що при певних умовах 

освітлення фото легованого ХСН можна стимулювати рух іонів металу в 

напрямку, що визначається напрямком освітлення, а інколи і досягти виходу 

металу на поверхню халькогенідного напівпровідника, то про явище 

фотодифузії можна говорити як про частково (в певних умовах та 

концентраціях металу) реверсивне. 

Тепер коротко опишемо фотоіндуковані реверсивні зміни в ХСН, тобто 

такі зміни, які можуть бути усунені певною післяекспозиційною обробкою (в 

основному термічним відпалом) напівпровідника. Першим таким явищем може 

бути фотоіндукований зсув краю поглинання ХСН в область малих енергій 

(фотопотемніння). Фотопотемніння, яке вперше спостерігалось на аморфному 

селені [40], активно почало досліджуватись після того, як було виявлено на 

таких типових представниках ХСН як As2S3 та As2Se3 [41, 42] та було показано, 

що коли напилену плівку халькогенідного напівпровідника відпалити при Tg 

(температура склотворення відповідного ХСН), а потім освітлювати світлом із 

області власного поглинання, то її край поглинання зміщується в область 

більших довжин хвиль. Наступний відпал такої плівки при температурі, 

близькій до температури склотворення досліджуваної речовини, повертає її 

попередні характеристики. Такі цикли відпал – експонування можуть бути 

повторені багато разів, при цьому закономірності протікання даних процесів не 

змінюються. Описане явище є характерним для більшості халькогенідів на базі 

миш‘яку та германію. Цікаво відзначити, що стекла деяких складів (Ge2S3, 

Ge2Se3, Ge-S-Se) при одних і тих же умовах опромінення демонструють не 
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фотопотемніння, а реверсивне фотопросвітлення, тобто край поглинання в них 

зсувається в область більш коротких довжин хвиль [43]. 

Спектральна залежність фотопотемніння добре корелює з такою для 

коефіцієнта поглинання відповідного ХСН [44]. При низьких температурах (в 

цитованій роботі дослідження проводились при Т=200С) для цього ефекту є 

характерним виконання закону взаємного заміщення, тобто величина зсуву 

краю поглинання є певною константою для даної температури і досягається 

опроміненням плівки певною загальною експозицією і не залежить від 

інтенсивності світла, яким викликається дане фотопотемніння [45]. При більш 

високих температурах (Т=1000С) максимальна величина зсуву (насичення) 

краю поглинання починала залежати від інтенсивності опромінюючого світла, 

збільшуючись з його зростанням.  

Авторами [46, 47] був виявлений ефект істотного підвищення оборотного 

фотопотемніння в композитних As2S3/SiOх та As2Sе3/SiOх шарах, коли розміри 

частинок халькогеніду в SiOх матриці стають порівнянними з характерними 

розмірами середнього порядку в халькогенідних стеклах. Так, при ефективній 

товщині шару As2S3, що дорівнювала 0.7 нм, величина зсуву краю поглинання, 

яку характеризували зміною ширини оптичної щілини ∆Eg зростала в два з 

половиною рази в порівнянні з такою ж для «товстої» (в даних дослідженнях 

150 нм) плівки. Для шарів As2Sе3 такі зміни були ще більш вражаючими, 

досягаючи чотирьохкратного збільшення в такому ж порівнянні. Наскільки нам 

відомо з літератури, найбільший зсув краю поглинання на плівках такого складу 

спостерігали в роботі [48]. Але і в порівнянні з цими даними в композитних 

структурах As2S3/SiOх та As2Sе3/SiOх значення величини зсуву в 2 – 2.5 рази 

більше. Як і в суцільних плівках халькогенідів [49], в композитних структурах 

As2S3/SiOх та As2Sе3/SiOх відновлення до експозиційних характеристик 

досягається відпалом, яке (відновлення) розпочинається відразу після 

виключення освітлення і протікає тим швидше, чим вища температура [50], 

тобто характеристичний час релаксації фотопотемніння зменшується зі 

зростанням температури відпалу. Хоча в плівках з значним вмістом As 
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відновлення початкових характеристик розпочинається тільки після досягнення 

певної температури – наприклад для плівки As50Sе50 ця температура знаходиться 

біля 1000С [51]. 

В результаті численних досліджень з використанням великого набору 

методик встановлено, що оборотні фотоіндуковані зміни в тонких шарах ХСН 

пов'язані, в основному, зі змінами структури шарів на рівні середнього порядку 

з характерними розмірами 0,4-0,8 нм [52, 53], але більш детально це буде 

розглянуто в оригінальній частині даної роботи.  

 Явище фотостимульованого зсуву краю поглинання в плівках ХСН 

супроводжується і іншими фотоіндукованими ефектами, такими як зміна 

показника заломлення, електричних та фотоелектричних властивостей, 

мікротвердості та ін. [54]. Також в плівках деяких складів під дією світла 

відбувається фазовий перехід кристалічна-аморфна плівка [11,55], який може 

бути пов‘язаний як безпосередньо з фото-, так із фототермічними ефектами та 

умовами остигання плівки після вимкнення освітлення. Окрім того, в плівках 

ХСН спостерігаються явища наведеної анізотропії, коли ізотропні плівки під 

дією поляризованого світла починають проявляти анізотропні властивості [56], 

але так як ці явища лежать поза межами проблематики даної роботи, то ми й 

обмежимося тільки даною згадкою. Якщо ж виходити саме з практичних 

питань, що будуть розглядатися нижче, то дуже важливе значення мало 

відкриття фотостимульованої зміни швидкості розчинення плівок ХСН в 

певних розчинах [43], а саме в розчинах лугів, амінів, солей і т.п., яке і 

започаткувало використання плівок халькогенідних напівпровідників в якості 

неорганічних фоторезистів. Ефективність даного явища можна було оцінювати 

по величині селективності використовуваного травника, тобто по відношенню 

швидкостей травлення опроміненої та неопроміненої ділянок плівок ХСН, яке 

може бути як більшим одиниці (опромінена ділянка плівки розчиняється 

швидше - позитивний травник), так і меншим одиниці (негативний травник), 

що для свіжонапилених плівок зустрічається значно частіше. Значення 

селективності це величина, яка характеризує фактично пару плівка ХСН – 
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травник, а не плівку чи травник окремо, окрім того вона залежить і від умов 

проведення експерименту, як то температури, спектрального складу 

опромінюючого світла, експозиції. Це підтверджується і явищем фототравлення 

плівок ХСН, яке полягає в наступному. Як показали дослідження на напилених 

та відпалених при температурах близьких до Тg в процесі експонування [57, 58], 

у плівках ХСН спостерігаються також перехідні фотостимульовані зміни 

структури, які існують лише під час експонування плівки і швидко релаксують 

після виключення освітлення. Авторами показано, що такі перехідні зміни 

структури супроводжуються зміною розчинності халькогеніду в селективному 

травнику, причому травники негативної дії (для процесу, де використовується 

не відпалений ХСН) в даному разі розчиняють освітлені місця плівки 

халькогеніду – тобто діють як позитивні травники. Цей фотостимульований 

ефект [59] дозволяє реалізувати фотолітографічний процес (в тому числі процес 

інтерференційної фотолітографії) на шарах халькогеніду, відпалених при 

температурі, близькій до температури розм'якшення халькогенідного скла, 

шляхом одночасного експонування та селективного травлення таких шарів. Всі 

експериментальні результати, закономірності та можливі механізми цього 

явища будуть розглянуті в подальших розділах цієї роботи. 

Як уже відзначалось, фотоструктурні перетворення в плівках ХСН 

призводять до зміни не тільки оптичних та структурних властивостей, але 

також електричних, механічних та хімічних. Саме завдяки наявності 

фотоіндукованих змін хімічних властивостей плівки ХСН характеризуються 

різними швидкостями розчинення в певних травниках опромінених і 

неопромінених ділянок, що створює можливості численних практичних 

застосувань цих плівок в якості неорганічних фоторезистів. Фоторезисти на 

базі ХСН чутливі в широкому діапазоні (УФ, видима область, ближня ІЧ-

область, потоки електронів та іонів). Стійкість плівок ХСН до кислот, у тому 

числі і до плавикової, дозволяє використовувати їх в якості захисних масок для 

перенесення рельєфу в нижні шари, в тому числі і в підкладку, на яку вони 

нанесені. Ще в перших роботах, в яких спостерігали фотостимульовану зміну 



 45 

розчинності шарів халькогенідних стекол в відповідних розчинниках, 

досліджувалось декілька складів ХСН, як на основі миш‘яку, так і на основі 

германію, як подвійних, так і потрійних. Використання багатокомпонентних 

стекол як основи неорганічних фоторезистів дозволяло варіювати їх 

властивості, змінюючи склад в залежності від конкретних потреб (чутливість в 

певному спектральному діапазоні, селективність в вибраному протравлювачі, 

якість поверхневого рельєфу після протравлювання і т.п.) і, таким чином, 

розширювати області застосування таких неорганічних фоторезистів. 

 

1.2. Використання халькогенідних стекол складу As-S-Se в якості 

неорганічних фоторезистів. 

Прогрес оптичної літографії є основою розвитку мікро- та оптоелектроніки 

протягом багатьох років. В останній період, в зв‘язку з переходом від 

субмікронного до нанометрового діапазону критичних розмірів приладних 

структур, актуальним стає розробка нових літографічних процесів зокрема, 

імерсійної літографії, інтерференційної літографії, наноштампування 

(nanoimprinting), літографії в далекому ультрафіолеті та ін. Найбільш дешевою 

та технологічною в реалізації є інтерференційна фотолітографія, яка не 

потребує дуже дорогого обладнання та дозволяє отримувати періодичні 

субмікронні структури на підкладках значної площі. Якщо ж поєднати 

інтерференційну фотолітографію та імерсію (рідинну чи твердофазну), то 

можна отримати періодичні структури з критичними розмірами менше 100 нм, 

тобто в сучасній термінології - наноструктури [60]. 

Для реалізації такого методу необхідні фоторезисти з унікальними 

характеристиками: нанометрова роздільна здатність та високе значення 

показника заломлення. Стандартні органічні фоторезисти не задовольняють 

цим вимогам, що призводить до необхідності використовувати багатошарові 

резистні структури і ускладнює технологічний процес. Однак неорганічні 

фоторезисти на основі осаджуваних у вакуумі шарів халькогенідних 

напівпровідників, після оптимізації процесів їх осадження та обробки можуть 
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успішно використовуватись в інтерференційній нанолітографії [6, 11, 43, 47, 

60]. Халькогенідні фоторезисти характеризуються високою роздільчою 

здатністю, широкою спектральною областю світлочутливості (яка може 

коригуватись різними способами, і шляхом зміни компонентного складу таких 

резистів також), задовільною часовою стабільністю, а також можливістю їх 

використання на підкладках будь-якої форми, в тому числі і не плоских. 

Халькогенідні фоторезисти можуть бути нанесені з допомогою випаровування 

у вакуумі, тобто в одному циклі з нанесенням функціональних шарів в 

мікроелектронному виробництві. Крім того, такі фоторезисти мають високий 

показник заломлення (від 2.3 до 3.0 і навіть вище в ультрафіолетовій області 

спектру), вони досить стабільні, не потребують термічної обробки після 

нанесення, а також є прозорі в інфрачервоній області спектру. Високе значення 

показника заломлення (в 1,5 – 2 рази вище, ніж стандартних органічних 

фоторезистів) дозволяє ефективно використовувати халькогенідні фоторезисти 

в імерсійній нанолітографії. 

Неорганічний фоторезист наносять на поверхню матеріалу, що підлягає 

нанопрофілюванню, шляхом термовакуумного осадження, після чого 

проводиться експонування світловим полем з необхідним розподілом 

інтенсивності. Одним із варіантів експонування фоторезисту періодичним 

світловим полем є запис на ньому інтерференційної картини від двох 

когерентних світлових пучків, тобто мова йде про так званий голографічний 

запис. Цей метод досить технологічно нескладний та дешевий, в той же час він 

дозволяє отримувати за допомогою технологічного циклу з одноразовим 

експонуванням структури з субмікронними розмірами елементів на значних 

площах з дуже високою однорідністю розмірів. За допомогою такого методу 

можна виготовити маску з отворами, що мають вигляд паралельних ліній з 

періодом від долей мікрометра до кількох мікрометрів (голографічна 

дифракційна гратка). Окрім того, голографічний запис дозволяє також 

отримувати 2D структури. Для цього потрібно провести дворазове 

експонування при двох взаємно перпендикулярних орієнтаціях пластин 
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(підкладок) з резистом відносно осі падіння експонуючих променів. В такому 

випадку можна отримати зображення у вигляді періодичного набору отворів 

або точок, в залежності від умов експонування та селективного 

протравлювання. Потрібно також відзначити, що розміри цих елементів 

(отворів чи точок) будуть залежати не тільки від періоду світлової картини, 

якою експонується фоторезист, а і від тих же умов експонування та 

селективного протравлювання, які можна за потребою змінювати в певних 

технологічних межах. Після селективного видалення неопромінених ділянок 

фоторезисту отримують структури, які можуть використовуватись для 

різноманітних призначень як окремі вироби (дифракційні гратки, мікролінзи, 

елементи вводу-виводу і т.п.), а також в якості масок для профілювання 

підкладок, на які були нанесені неорганічні резисти. При цьому відбувається 

формування рельєфного профілю вже в самому матеріалі напівпровідника чи 

діелектрика (детально процеси профілювання функціональних матеріалів буде 

описано в наступному розділі).  

В результаті опромінення світлом властивості плівки халькогенідного 

фоторезисту суттєво змінюються, зокрема змінюються її оптичні, механічні 

характеристики, розчинність в хімічних травниках. Фотостимульовані зміни в 

таких плівках мають дві компоненти: реверсивну та нереверсивну. 

Використання халькогенідних плівок в якості фоторезистів, яке пов’язано саме 

з нереверсивною зміною їх розчинності, що спостерігається лише в термічно 

осаджених шарах халькогенідів миш’яку, в подальшому будемо називати 

традиційним фотолітографічним процесом. Після експонування швидкість 

розчинення плівок змінюється і, в залежності від складу плівки та типу 

використаного розчинника, можна отримати різну величину селективності, 

тобто відношення швидкостей розчинення експонованих та неекспонованих 

ділянок плівки. Можна отримати також травлення як позитивного, так і 

негативного типу, тобто коли експоновані ділянки розчиняються швидше, або 

ж повільніше, ніж неекспоновані.  
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 Як вже відзначалось, нереверсивні фотостимульовані зміни в 

халькогенідних резистах пов’язані з фотостимульованими структурними 

змінами в осаджених у вакуумі шарах халькогенідів. Основним типом зв’язків у 

матриці аморфного халькогеніду потрійного складу As-S-Se є гетерополярні 

зв’язки миш’як-халькогенід. Одначе, однією із «знакових» характеристик 

термічно осаджених у вакуумі арсеновмісних плівок ХСН (в даному випадку 

потрійних) є наявність значної кількості гомополярних зв’язків As-As, S-S, та 

Se-Se, а також пор та пустот. Під час експонування, як і під час відпалу 

(причому відпал відбувається і при кімнатній температурі, завдяки чому плівки 

змінюють, в певній мірі, свої характеристики з часом зберігання) відбувається 

полімеризація молекулярних груп в основну матрицю халькогенідного скла, що 

призводить також і до зміни фізико-хімічних властивостей плівки, в тому числі 

і її розчинності в протравлюючих розчинах. 

Одним із типових представників багатокомпонентних халькогенідних 

стекол, які широко використовуються в якості неорганічних фоторезистів, є 

халькогенідні сполуки, що містять у собі хімічні елементи As-S-Sе [61-63]. 

Халькогенідні сполуки такого складу демонструють хорошу здатність 

змінювати свою розчинність в різноманітних селективних травниках в 

результаті опромінення. В даному розділі, як приклад використання потрійних 

ХСН, буде представлено результати дослідження фотографічних характеристик 

неорганічного фоторезисту на основі As40S30Sе30. 

Халькогенідні фоторезисти завдяки аморфній структурі та низькій 

провідності (в першу чергу через дуже малі значення рухливості носіїв) 

характеризуються високою роздільною здатністю, яка досягає одиниць 

нанометрів [64], і мінітюаризація отримуваних на них зображень в переважній 

більшості випадків обмежується інструментальними можливостями записуючої 

техніки.  

Як і в переважній більшості випадків, коли використовуються фоторезисти 

на основі ХСН, перед нанесенням досліджуваного шару As40S30Sе30, на 

підкладку (скляну чи кремнієву) осаджувався тонкий шар хрому (Сr), який в 
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даному випадку виконував роль адгезивного шару. (Використання фоторезистів 

на основі тонких шарів ХСН без прошарку хрому майже не можливе внаслідок 

їх низької адгезії до підкладок, що не дозволяє здійснювати процеси 

протравлювання).  

Досліджуючи кінетичні залежності протравлювання резистивних шарів 

As40S30Sе30, зразки опромінювали інтегральним випромінюванням ртутної 

лампи ДРШ-250, внаслідок чого в них відбуваються нереверсивні структурні 

зміни [65].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.1. Кінетичні залежності травлення резистних шарів As40S30Se30. 

Крива 1 – неекспонований шар, крива 2 – експонований інтегральним 

випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 з експозицією H=2 Дж/см2 [61, 65].. 

 

На рис.1.2.1 показані кінетичні залежності травлення резистивних шарів 

As40S30Se30, початкова товщина d0 яких становила 300 нм (контроль товщин під 

час нанесення плівок здійснювався за допомогою кварцового вимірювача 

товщини (КИТ-1), після осадження - мікроінтерферометра (МИИ-4)) [65]. 

Вибраний безводний селективний травник [66] забезпечував негативний процес 

травлення: неекспоновані ділянки резисту розчинялися з більшою швидкістю 

(vn), ніж експоновані (ve). Для даної експозиції, яка відповідає насиченню 
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фотоструктурних перетворень в шарі халькогенідного скла, селективність 

травлення, що визначалась як відношення =vn/ve, досягала тринадцяти (=13). 

До речі, що стосується травників, то основними критеріями при їх виборі 

для резистних шарів халькогеніду є достатньо висока селективність, а також 

якість травленої поверхні. В загальному випадку ці критерії не є 

взаємопов’язаними, і їх пріоритет встановлюється в залежності від конкретного 

практичного застосування. Так, наприклад, при використанні шарів 

халькогеніду для формування захисних масок в процесах оптичної 

мікролітографії (виготовлення мікроелектронних пристроїв) важливу роль 

відіграє селективність травника, від якої залежить товщина резистного шару, 

що залишається на підкладці після його протравлювання. З іншого боку, для 

технологічних процесів лазерної та інтерференційної літографії (виготовлення 

оригіналів оптичної сигналограми або розміточної структури, голографічних 

дифракційних граток, елементів інтегральної оптики, тощо) істотне значення 

має якість поверхні (в даному випадку вона є робочою поверхнею виробу) 

резистного шару після травлення, яка є визначальною стосовно відношення до 

експлуатаційних характеристик виробів (співвідношення сигнал-шум, рівень 

розсіяного світла і т.п.).  

Як зазначалось вище, для негативного травлення резистних шарів 

халькогеніду використовуються розчини неорганічних та органічних реагентів. 

Характерними недоліками травників першого класу є невисока селективність і 

неоднорідність процесу травлення, а також наявність в них іонів лужних 

металів, внаслідок чого вони не можуть використовуватися при виготовленні 

мікроелектронних приладів. Більш придатними є травники на основі 

органічних реагентів, зокрема аміаку та його похідних (амінів), яким властиві 

високі показники селективності і однорідності процесу травлення. 

В результаті досліджень фотостимульованих змін розчинності резистних 

шарів As40S60-xSex, де х=0; 20; 30; 40, для них були розроблені двокомпонентні 

селективні травники негативного типу. Для бінарного складу As40S60 таким 
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травником є розчин гідроокису аміаку (25% NH4OH ) в диметилкетоні 

((CH3)2CO) при наступному співвідношенні складників, в мас.%:  

25% NH4OH - 1,6 - 2,8; 

(CH3)2CO - решта. 

Для шарів потрійного халькогеніду складу As40S60-xSex, де х=20; 30; 40, 

найбільш оптимальними є розчини, що містять етилендіамін (CH)2(NH2)2) і 

диметилкетон у співвідношенні, мас.%:  

(CH)2(NH2)2 - 5,0 - 30,0 

(CH3)2CO – решта 

Електронно-мікроскопічний аналіз травлених шарів As40S60-xSex (х=0; 20; 

30; 40) показав, що при нижчій селективності травлення шарів ХС потрійних 

складів (=1015) якість поверхні рельєфу для них краща, ніж для шару As40S60, 

селективність травлення якого значно більша (=50100).  

Сенситометричнi дослiдження фоторезистних матерiалiв є необхiдними 

при тестуванні фоторезистів та оптимізації технологічних процесів їх 

нанесення та післяекспозиційної обробки. До основних сенситометричних 

(фототехнiчних) характеристик фоторезисту вiдносяться його свiтлочутливiсть 

i коефiцiєнт контрастностi, якi визначаються з характеристичної кривої. Вона 

являє собою графiчну залежнiсть мiж експозицiєю H (в логарифмiчному 

масштабi) i товщиною d експонованого шару фоторезисту, що зберiгається 

пiсля проявлення: d = F(lgH), або d/d0 = F(lgH), де d0 - його початкова товщина. 

Свiтлочутливiсть фоторезисту S визначається величиною оберненої експозицiї 

H, що вiдповiдає деякiй заданiй точцi характеристичної кривої S = 1/H, де H- 

експозицiя, при якiй пiсля проявлення залишається шар резисту товщиною d,  

- критерiй свiтлочутливостi. Для негативних неорганічних фоторезистів на 

основі шарів ХС значення  вибиралось рівним 0.5. Тобто, S0.5 = 1/H0.5, де H0.5 - 

експозицiя, при якiй пiсля проявлення залишається шар товщиною 0.5 d0. 

Коефiцiєнт контрастностi проявлення резисту  визначається величиною 

тангенса кута нахилу  прямолiнiйної дiлянки характеристичної кривої до осi 
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експозицiй:  = tg . Ця характеристика виражає прирiст (для негативного) або 

зменшення (для позитивного) товщини резистного шару з ростом lgH в межах 

прямолiнiйної дiлянки кривої. Величина  показує здатнiсть резиста 

послаблювати вплив побiчних явищ при експонуваннi, що викликають 

нерiвномiрнiсть освiтленостi по контуру зображення.  

Для одержання характеристичних кривих, з яких визначаються 

сенситометричні характеристики, істотне значення має спосіб вимірювання 

товщини фоторезистного шару, точне визначення якої пов’язане з певними 

труднощами. З багатьох відомих методів надійними вважаються вимірювання 

товщини з допомогою мікроінтерферометра Линника, точність яких 0,03 мкм. 

Для фоторезистних шарів халькогеніду, робочі товщини яких становлять 0,1-0,2 

мкм, така точність є недостатньою. Крім цього, продуктивність вимірів цим 

методом досить низька.  

Набагато простіше і доцільніше проводити такі вимірювання за допомогою 

непрямих методів відносних вимірювань товщини. Наприклад, для цього може 

бути пристосований метод кварцевого резонатора [67], який дозволяє з великою 

точністю реєструвати зміну маси (товщини) плівки, нанесеної на кварцевий 

елемент, а, відповідно, і товщину плівки.  

Принцип дії кварцового резонатора грунтується на залежності частоти 

генерованих сигналів від зміни маси кварцевого елемента в процесі напилення 

на його поверхню плівки. Для вимірювання цієї залежності можна використати 

досить просту в виконанні схему, яка складається з кварцового елемента 

(резонатора), генератора частоти, що задає початкову частоту резонатора f0 і 

частотоміра. При зміні маси плівки на одному з електродів кварцового 

елемента (при напиленні, або внаслідок травлення) на m0 частота генератора 

змінюється на f0, що фіксується з допомогою частотоміра. Для лінійної 

ділянки залежності значення частоти від маси плівки справедливе 

співвідношення:  
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де m0 i f0 - маса і резонансна частота кварцового резонатора до напилення 

на нього плівки; m0 i f0 - зміна маси і резонансної частоти внаслідок 

напилення плівки. При осадженні на кварцовий елемент речовини з густиною  

у вигляді плівки товщиною d0 на нормовану площу :  
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                (1.2)       

Таким чином, між товщиною плівки d0, що напиляється на кварцовий 

резонатор, і зміною його резонансної частоти f0 має місце лінійна залежність.  

Застосування описаного методу для одержання характеристичних кривих 

неорганічних фоторезистних шарів халькогеніду грунтується на вимірюванні 

змін резонансних частот кварцового резонатора |f0 | і |f |, яким відповідають 

значення товщин вихідної плівки фоторезисту після його напилення на 

резонатор d0 і плівки експонованого фоторезисту (при певній експозиції H), що 

залишається після його проявлення (протравлювання) h. У відповідності з (1.2) 

|f0|/|f0| = d/d0. Отже, вимірявши ряд значень |f1|/|f0|, |f2|/|f0|, ... , |fn|/|f0|, 

що відповідають експозиціям H1, H2, ..., Hn, можна побудувати характеристичну 

криву d/d0=F(H) фоторезистного шару ХСН для конкретних режимів та умов 

експонування або проявлення (травлення). 

В якості підкладок для досліджуваних зразків використовувались кварцеві 

резонатори типу РК170 БА-8БУ-3300К, які серійно випускаються 

промисловістю. Оскільки в них електроди виготовлені із срібла, то вони 

непридатні для дослідження резистних шарів на основі халькогенідів, так як 

срібло хімічно взаємодіє з халькогенідами, особливо при опроміненні [36, 45] 

(див. вище). Тому срібні електроди замінювались на золоті або покривались 

золотом, яке є інертним до халькогенів. Інертність золота до халькогенідів 

підтверджується практично абсолютним відновленням початкової резонансної 
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частоти кварцевого елемента (з точністю до 10-4-10-5 %) після його очистки від 

шару ХСН.  

Незважаючи на те, що описана методика досить проста, вона 

характеризується високою чутливістю (10-6 г/см2) і дозволяє оперативно 

знімати характеристичні криві фоторезистних шарів ХС в широкому діапазоні 

товщин (50-1000 нм). З її допомогою можна проводити також дослідження 

процесів старіння або селективного травлення фоторезистних шарів 

халькогеніду.  

Таким чином, були досліджені сенситометричні характеристики 

негативних неорганічних фоторезистів на основі шарів As40S60-xSex, де x = 20; 

40; 60. Нанесення шарів ХС здійснювалось методом термічного випаровування 

у вакуумі 1,3 10-3 Па зі швидкістю 1,0 нм/с на кварцові резонатори з золотими 

електродами, початкова резонансна частота яких була  3,3 МГц. Товщини 

шарів ХС вибирались в інтервалі 0,1-0,3 мкм.  

Експонування проводилось з допомогою Ar-лазера на довжинах хвиль  

 = 488 нм та  = 514 нм, при густині потужності випромінювання в межах (0,5-

1,0) Вт/см2. Проявлення фоторезистів здійснювалось в безводних органічних 

травниках на основі амінів. 

Зміна резонансної частоти кварцового генератора, внаслідок напилення 

фоторезистного шару або його травлення, фіксувалась з допомогою 

частотоміра Ч3-57. Величина експозиції і густини потужності випромінювання 

контролювались дозиметрами ДАУ-1 і ИЛД-2М. Осадження шарів ХСН, їх 

експонування, проявлення та вимірювання частоти проводились при кімнатній 

температурі.  

На рис.1.2.2 зображені характеристичні криві негативних неорганічних 

фоторезистів на основі шарів As40S60-xSex, де x = 20; 40; 60 для довжин 

світлових хвиль випромінювання Ar-лазера =488 нм та =514 нм при густині 

потужності випромінювання (0,5-1,0) Вт/см2. На основі цих кривих визначені 

значення світлочутливості S0.5 та контрастності проявлення  фоторезистів 

відповідного складу, які зведені в табл. 1.1. 
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Рис. 1.2.2. Характеристичні криві фоторезистів на основі шарів As40S60-xSex, де  

x = 20; 40; 60 для довжин світлових хвиль  = 488 нм та  = 514 нм.  
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Табл. 1.1. – Сенситометричні характеристики резистів на основі As40S60-xSex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі отриманих таким чином характеристичних кривих були 

одержані спектральні залежності світлочутливості S0,5 негативних неорганічних 

фоторезистів As40S60-xSex. Як приклад на рис. 1.2.3 представлено спектральну 

залежність світлочутливості фоторезисту As40S30Se30, яка досить добре корелює 

з спектральною залежністю коефіцієнта поглинання цієї сполуки [68]. Із 

збільшенням довжини хвилі світлочутливість фоторезисту зменшується, однак 

помітна світлочутливість спостерігається і до 600 нм (див. рис.1.2.3). 
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Рис.1.2.3. Спектральна залежність світлочутливості фоторезисту 

As40S30Se30 [65]. 

  = 488 нм  = 514 нм 

x S0.5  S0.5  

20 1.64 0.63 1.22 0.35 

40 8.85 4.71 3.92 0.98 

60 4.37 1.58 1.75 0.58 
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В наступних розділах буде продемонстровано використання 

досліджуваних фоторезистів для інтерференційної літографії, в тому числі, з 

використанням імерсії. 

 

1.3. Вплив «старіння» на властивості фоторезистів. 

Як уже підкреслювалося вище, використання халькогенідних скловидних 

напівпровідників (в тому числі потрійних) в якості неорганічного фоторезисту 

базується на тому факті, що при термовакуумному осадженні (основний спосіб 

отримання фоторезистів) халькогеніду відповідного складу формується не  

рівноважний аморфний шар з надлишком (в порівнянні із стехіометричним) 

обірваних та гомогенних зв’язків. Поглинання світла таким шаром призводить 

до необоротних структурних перетворень пов’язаних, зокрема, з ростом 

концентрації гетерогенних зв’язків (As-S або As-Se), що обумовлює зміну 

розчинності шару в селективних травниках. Проте, аналогічний перехід шару з 

не рівноважного аморфного стану в стабільний склоподібний спостерігається і 

в результаті темнових термостимульованих процесів, які відбуваються також і 

при зберіганні даних структур при кімнатній температурі. Це, в свою чергу, має 

наслідком зниження світлочутливості фоторезистивних плівок зі збільшенням 

часу їх зберігання. В даному розділі будуть представлені результати 

дослідження змін експозиційних характеристик фоторезистів на основі ХСН, 

які викликані темновими термостимульованими процесами, в залежності від 

часу, що минає з моменту виготовлення даних плівок до моменту їх 

використання (експонування в процесі запису). 

Процес виготовлення голографічних дифракційних граток на неорганічних 

фоторезистах включає в себе два основні етапи: експонування (запис) та 

післяекспозиційну обробку – протравлювання в селективних травниках. При 

запису інтерференційної картини від двох когерентних світлових пучків і у 

відповідним чином підібраному режимі травлення існує оптимальна експозиція 

(Нопт), яка забезпечує найбільш високі значення дифракційної ефективності () 

отримуваних граток. Оптимальна величина експозиції, чи час опромінення при 
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постійній інтенсивності випромінювання, вибирались експериментально для 

конкретних параметрів світлочутливих шарів, виходячи із умов одержання 

максимальної дифракційної ефективності η. Вище зазначений максимум η 

досягається при такій експозиції, коли в місцях експонованого фоторезисту, що 

відповідають максимумам інтерференційної картини, фотоструктурні 

перетворення близькі до насичення. Оскільки оптичні схеми, за допомогою 

яких формується інтерференційна картина, не є ідеальними (модуляція 

інтерференційної картини по площині шару фоторезисту не є 100%), то після 

досягнення насичення в максимумах продовжується експонування мінімумів, 

світлочутливе середовище вуалюється і дифракційна ефективність падає, тобто 

будь-яке відхилення від оптимальної експозиції (недоекспонування чи 

переекспонування) призводить до зменшення . Оскільки зі зростанням періоду 

зберігання світлочутливість фоторезисту змінюється, то відповідним чином 

буде змінюватись і величина оптимальної експозиції, стежачи за якою ми 

зможемо відслідковувати еволюцію експозиційних характеристик неорганічних 

фоторезистів протягом часу їх зберігання.  

Обробка світлочутливого шару після експонування включає селективне 

травлення. Оптимальний час травлення теж вибирався експериментально, 

оскільки залежність η від часу обробки теж має вигляд кривої з максимумом 

(див. рис. 1.3.1). Це зумовлено тим, що селективність травників не є 

абсолютною. 
 

Для дослідження змін оптимальної експозиції в залежності від часу 

зберігання при кімнатній температурі ми використовували для порівняння 

фоторезисти на базі халькогенідних стекол двох складів – подвійного As40S60 та 

потрійного As40S20Se40, які вирізняються високою енергетичною чутливістю в 

усьому видимому діапазоні, включаючи довгохвильову область (до довжин 

хвиль =650нм) [69]. 
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Рис. 1.3.1. Залежність дифракційної ефективності від часу травлення. 

Рельєфно-фазова гратка з просторовою частотою 1300 мм-1 записана на шарі 

As2Se3. 

 

Товщина шару фоторезисту (As40Se60 чи As40S20Se40) під час даного 

дослідження вибиралась рівною 600 нм. Для експонування зразків 

створювалась інтерференційна картина з просторовою частотою 1130 мм-1 від 

випромінювання гелій-неонового лазера ЛГН-222 (=632.8 нм). На цій же 

довжині хвилі при р-поляризації вимірювалась величина дифракційної 

ефективності граток, за максимальним значенням якої відстежували 

оптимальну експозицію. Обидва фоторезисти експонувались одночасно в 

одному світловому полі з рівномірним розподілом освітленості. Величина 

експозиції, яка змінювалась за рахунок часу опромінення при контрольованій 

та постійній інтенсивності знаходилась в межах від 0.34 до 2.0 Дж/см2. Після 

експонування проводилась хімічна обробка в безводних розчинах лужних 

травників. Тривалість процесу травлення визначалась часом повного 

розчинення неекспонованої (контрольної) ділянки шару фоторезисту 
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(негативне травлення). Утворені рельєфно-фазові дифракційні гратки 

покривались відбиваючим шаром Al товщиною 100 нм. На рис. 1.3.2 та 

рис.1.3.3 наведені залежності дифракційної ефективності граток, записаних на 

плівках As40Se60 та As40S20Se40 , відповідно, від величини експозиції для різного 

часу зберігання фоторезисту. 

Криві 1-5 на обох рисунках відповідають термінам зберігання 0.2, 1.2, 6.2, 

13.2 та 30.2 доби. Можна відзначити особливості часової еволюції 

експозиційних характеристик халькогенідних шарів та її залежність від складу 

фоторезисту. З цих даних були визначені значення максимальної дифракційної 

ефективності граток для різних термінів зберігання та експозицію, при якій 

вона досягалась, тобто оптимальну експозицію. Ці величини представлені в 

табл. 1.2, виходячи з яких можна відзначити, що дані халькогенідні 

фоторезисти зберігали придатність для виготовлення високоефективних 

дифракційних граток протягом всього періоду досліджень.  
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Рис. 1.3.2. Залежність дифракційної ефективності граток, записаних на 

фоторезисті As40Se60, від експозиції. Криві 1-5 відповідають термінам 

зберігання фоторезисту 0.2, 1.2, 6.2, 13.2 та 30.2 доби. 

Нопт, Дж/см2 
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Рис.1.3.3. Залежність дифракційної ефективності граток, записаних на 

фоторезисті As40S20Se40, від експозиції. Позначення кривих ті ж самі, що й на 

рис. 1.3.2. 

 

Табл. 1.2. Максимальна дифракційна ефективність граток та оптимальна 

експозиція для різних часів зберігання фоторезистів 

Час зберігання, 

Діб 

Аs40Se60 As40S20Se40 

, % Нопт, Дж/см2 

, % 
Нопт, Дж/см2 

0.2 79.7 0.34 
5

6.0 
1.01 

1.2 80.5 0.34 
7

8.4 
1.01 

6.2 65.3 0.68 
6

9.5 
1.68 

13.2 67.8 1.01 
8

1.3 
1.34 

30.2 72.0 1.34 
7

9.7 
1.34 

 

Помітно, що характерним для обох фоторезистів є збільшення величини 

оптимальної експозиції з часом зберігання. Що ж стосується дифракційної 

Нопт, Дж/см2 
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ефективності граток, якої вдавалось досягти, то її величина не дуже залежить 

від часу зберігання і змінюється, як можна помітити, більш хаотично, 

коливаючись біля максимальних значень. 

Для пояснення характеру змін, що проявляються в залежності  та 

оптимальної експозиції від тривалості часу зберігання фоторезистів, потрібно 

врахувати перетворення, які відбуваються в халькогенідних шарах під дією 

низькотемпературного відпалу, одним із варіантів якого і є зберігання зразків 

при кімнатній температурі. Процес реструктуризації плівок протікає, головним 

чином, в напрямку відновлення в шарі структурного стану масивного скла, що 

був порушений під час термічного випаровування і осадження матеріалу на 

підкладку. Такий перехід від розупорядкованого (якою є свіжонапилена плівка) 

до структурно рівноважного стану, властивості якого наближаються до таких 

для об‘ємного скла, по-різному проявляється на характеристиках фоторезисту. 

По-перше, зменшується енергетична чутливість шарів, що призводить до 

зростання оптимальної експозиції і відповідного зменшення дифракційної 

ефективності граток при малих значеннях Н, як це добре видно з рисунків 1.3.2 

та 1.3.3. По-друге, при зберіганні термічно напилених шарів змінюються їх 

оптичні параметри [70], такі як показник заломлення і коефіцієнт поглинання, 

а, інколи, і товщина плівок. Оскільки довжина хвилі записуючого 

випромінювання відповідає області слабкого поглинання вибраних 

халькогенідних матеріалів, то вищевказані зміни можуть суттєво вплинути на 

умови поглинання світла в фоторезисті під час їх експонування створеним 

інтерференційним полем [71, 72]. В залежності від вихідних параметрів 

структури частка поглинутого, тобто активно діючого світла, може з часом 

зберігання зразків як зменшуватись, так і зростати, з відповідним впливом на 

величину оптимальної експозиції, а в певних випадках і дифракційної 

ефективності граток. Крім того, структурний стан халькогенідного шару 

безпосередньо перед початком запису буде накладати свій відбиток і на 

кінетику поглинання світлової енергії та її розподіл в плівці впродовж процесу 
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експонування. Цими факторами може бути зумовлений немонотонний характер 

змін величин  та Нопт за час спостереження. 

Що ж стосується порівняльних характеристик використаних нами 

халькогенідних фоторезистів As40Se60 та As40S20Se40, то можна помітити, що 

перший із них має значно вищу енергетичну чутливість відразу після 

виготовлення (в свіжонапилених плівках). Оптимальні експозиції для 

досліджуваних фоторезистів на початковому етапі відрізняються в три рази. 

Проте, різниця в значеннях оптимальної експозиції зникає з ростом терміну 

зберігання, оскільки As40S20Se40 характеризується більшою стабільністю своїх 

властивостей, в той час як для As40Se60 вони досить швидко змінюються, 

особливо в перші години після виготовлення структур. При тривалому 

зберіганні уже As40S20Se40 має певні переваги (більші значення 

світлочутливості, селективності, яких можна досягти).  

Зображення форми профілю штрихів голограмних граток, записаних на 

фоторезисті As40S20Se40, представлені на рис.1.3.4. Гратка 1 (крива 1) отримана 

на свіжовиготовленому шарі при мінімальній експозиції, гратка 2 (крива 2) на 

зразках, які зберігались одну добу – при максимальній експозиції, а гратка 3 

(крива 3) – через 30 діб при оптимальній експозиції. Як видно з рисунка. 

величина експозиції впливає, в першу чергу, на глибину рельєфу записаних 

граток, яка (глибина) для недоекспонованої гратки 1 є найменшою і складає 

величину порядку 160 нм. Для граток 2 і 3 ця величина досягає значень 272 нм 

та 286 нм, відповідно, тобто, переекспонування також призводить до 

зменшення глибини рельєфа. Окрім того, збільшення експозиції в порівнянні з 

оптимальною дає результатом відхилення форми рельєфа від синусоїдального, 

що добре простежується шляхом порівняння форми рельфу граток 2 та 3 

(переекспонована та оптимально експонована гратки). Рельєф, що утворюється 

при переекспонуванні (рис. 1.3.4, крива 2) має більш широкі виступи і вузькі 

впадини.  
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Рис.1.3.4. Форма профілю штрихів граток, записаних на фоторезисті 

As40S20Se40. Крива 1 – недоекспонована гратка, 2 – переекспонована,  

3 – оптимальна експозиція. 
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Недоекспонована гратка (рис. 1.3.4, крива 1), навпаки ж, характеризується 

вузькими виступами та широкими впадинами. Профіль штрихів гратки 3, 

отриманої при оптимальній експозиції, найбільш близький до синусоїди.  

Тобто ми можемо зробити висновок, що використання оптимальної 

експозиції, яка забезпечує найвищу дифракційну ефективність граток, також 

дозволяє найкраще відтворити в фоторезисті профіль світлового поля, яким 

проводився запис. 

Наступним етапом було вивчення процесу запису голограмних граток He-

Ne лазером на досліджуваному потрійному фоторезисті складу As40S20Se40 та 

порівнянні отриманих результатів з такими ж для граток записаних на As40Se60.  

Оскільки величина світлочутливості фоторезистів визначається, в першу 

чергу, кількістю поглинутої світлової енергії, а її спектральний розподіл 

корелює з спектральною залежністю коефіцієнта поглинання відповідних шарів 

[73], то для запису дифракційних оптичних елементів зазвичай використовують 

випромінювання досить потужного аргонового лазера, так як довжини хвиль 

його випромінювання (488.0 і 514.5 нм) якраз і знаходяться в області сильного 

поглинання даних халькогенідних фоторезистів [74]. Проте автор [75], 

оцінюючи область світлочутливості фоторезистів на базі шарів As40S60-хSeх, 

продемонстрував можливість запису дифракційних граток на цих фоторезистах 

також і випромінюванням He-Ne лазера з довжиною хвилі =632.8 нм. Процес 

виготовлення відбиваючих голографічних дифракційних граток із 

використанням експонування випромінюванням He-Ne лазера вивчався і в [76].  

Нижче ми опишемо процес формування дифракційних граток з 

використанням випромінювання He-Ne лазера та продемонструємо певні його 

переваги, незважаючи на слабке оптичне поглинання фоторезисту в цьому 

спектральному діапазоні. В якості світлочутливого середовища було вибрано, 

як уже вказувалось вище, фоторезист на основі As40S20Se40, із застосуванням 

високо селективного протравлювача.  

Експонування та післяекспозиційна обробка зразків з обома (As40S20Se40 та 

As40Se60) фоторезистами проводилась так само, як описано вище. Потрібно 
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відзначити, що величина експозиції дорівнювала 1.34 Дж/см2 і була в даному 

випадку оптимальною для обох фоторезистів. На рис.1.3.5 представлені форми 

профілю штрихів дифракційних граток, записаних на неорганічних 

фоторезистах (а – на As40Se60, b - As40S20Se40) [77]. Видно, що форма профілю 

для обох граток близька до синусоїди. Глибина рельєфу h складає 316 нм та 286 

нм, а глибина модуляції (h/ Λ, де Λ – період гратки) 0,36 і 0,32 для граток на 

As40Se60 та As40S20Se40, відповідно.  

 

Рис. 1.3.5. Форма профілю штриха граток, записаних на фоторезистах на 

основі As40Se60 (а) та As40S20Se40 (б). 

 

Тобто, в відповідності з класифікацією, запропонованою в [78], ми 

отримали високо модульовані гратки. Тут потрібно зазначити, що виміряні 

нами за методикою, описаною в [79], коефіцієнти поглинання досліджуваних 

фоторезистів на довжині хвилі записуючого випромінювання (1. 104 см-1 -

As40Se60 та 2.7.10 3 см-1 -As40S20Se40)відрізняються майже в чотири рази. В той же 

час, всі інші умови при запису граток були однаковими (гратки записувались в 
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одному світловому полі). При цьому співвідношення глибин рельєфів складає 

величину 1.1. Зрозуміло, що «витягти» параметри гратки на As40S20Se40 нам 

вдалося за рахунок значно вищої селективності розробленого для цього 

фоторезисту травника, в порівнянні з відповідним для As40Se60. 

 

  

Рис. 1.3.6. Спектральна залежність дифракційної ефективності граток (а – в 

р-поляризованому світлі, б – в s - поляризованому світлі). 

 

Найбільш інформативними та важливими характеристиками з точки зору 

практичного використання граток є кутові та спектральні залежності 

дифракційної ефективності . Кутові () ( - кут падіння променя на гратку 

при вимірюванні) та спектральні () ( - довжина хвилі, на якій проводять 

вимірювання) залежності дифракційної ефективності отриманих граток 

вимірювали для двох напрямків поляризації падаючого світла. Вимірювання 

() проводили в спектральному діапазоні 400-800 нм при величині кута між 

падаючим і дифрагованим пучками біля 40 (для першого порядку дифракції). 

Значення  визначались як відношення інтенсивності дифрагованого в 

відповідний порядок випромінювання до інтенсивності падаючого. Ці 

залежності для р- та s- поляризації світла (взаємно паралельне та 

перпендикулярне розташування штрихів гратки та електричного вектора 

падаючої світлової хвилі) представлено на рис.1.3.6 та рис. 1.3.7. Аналізуючи 
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дані цих рисунків можна побачити, що як спектральні, так і кутові залежності 

дифракційної ефективності граток, записаних на різних фоторезистах, є 

фактично ідентичними. Це, в принципі, є зрозумілим, враховуючи, що саме 

форма профілю штрихів та глибина модуляції (див. вище) якраз і визначають ці 

залежності [78, 80]. 

 

 
 

Рис. 1.3.7. Кутова залежність дифракційної ефективності граток (а – в р-

поляризованому світлі, б – в s - поляризованому світлі). 

 

Таким чином, ми отримали гратки з однаковими параметрами на 

фоторезистах, чиї оптичні характеристики (в першу чергу коефіцієнти 

поглинання) суттєво відрізняються. Для більш чіткого розуміння наведеного 

факту, ми за допомогою методу, описаного в роботі [62] та використовуючи 

характеристичні криві для порівнюваних фоторезистів (As40Se60 та As40S20Se40) 

[81] провели чисельне моделювання процесу виготовлення дифракційних 

граток [82]. Методика, що використовувалась в [62], дозволяла моделювати 

профіль штрихів гратки в залежності від експериментальних умов її 

виготовлення.  

Під час моделювання змінними параметрами були коефіцієнти поглинання 

фоторезистів на довжині хвилі записуючого випромінювання, величина 

експозиції та час післяекспозиційної обробки (травлення) в селективних 
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травниках при заданій селективності. Було проведено розрахунки для різних 

значень (в тому числі для тих значень, що використовувались в проведених 

експериментах), наведених вище параметрів, та оцінено їх вплив на форму 

профілю рельєфу, отримуваних граток. В результаті числового моделювання 

було встановлено, що інтерференційна картина, яка створюється записуючим 

випромінюванням, найкраще відтворюється в фоторезистах (в принципі в будь-

яких оптичних середовищах) в області малих значень коефіцієнта поглинання  

цього середовища (так званий лінійний відгук системи). Для того ж, щоб в 

фоторезисті точно передати картину, якою він експонується в області сильного 

поглинання, потрібно дуже чітко дотримуватись оптимальних параметрів, в 

більшості випдків, експериментально визначених для даного процесу. І 

навпаки, якщо запис ведеться світлом, що слабко поглинається середовищем, 

то, наприклад, відхилення від оптимального часу травлення фоторезисту 

призводить тільки до зміни глибини утворюваного рельєфу, а не до 

спотворення його форми, як це спостерігається при експонуванні фоторезисту 

випромінюванням з області його сильного поглинання.  

Це твердження яскраво ілюструється рисунками 1.3.8 та 1.3.9, на яких 

представлено залежності форми профілю штриха від часу обробки фоторезисту 

в селективних травниках (криві 1, 2, 3, 4, 5 – час травлення 2, 4, 6, 8 та 10 

хвилин, відповідно). (Нуль на вертикальній вісі відповідає поверхні 

необроблюваного фоторезисту, при його початковій товщині 600 нм). Для 

середовища (рис. 1.3.8) зі значенням коефіцієнта поглинання α = 2.7.103 см-1 на 

довжині хвилі записуючого випромінювання (As40S20Se40, λ = 632.8 нм) при 

збільшенні часу травлення в п‘ять разів (криві 1 та 5) не призводить до видимої 

зміни форми профілю рельєфу, при тому, що його глибина явно змінюється. 
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Рис. 1.3.8. Залежність профілю рельєфу гратки в фоторезисті на основі 

As40S20Se40, записаної інтерференційною картиною з λ=632.8 нм (моделювання). 

 

Якщо ж коефіцієнт поглинання фоторезисту зростає, то відхилення від 

оптимального часу травлення веде до спотворення форми профілю 

отримуваного рельєфу та зміни його глибини, що чітко видно з рис. 1.3.9 

(наприклад, можна порівняти криві 1 та 4), на якому представлено результати 

чисельного моделювання для фоторезисту на основі As40Se60 (α= 1.24.105 см-1) 

при його експонуванні аргоновим лазером з довжиною хвилі λ=488 нм. 

Таким чином, беручи до уваги результати чисельного моделювання 

процесу запису голографічних дифракційних граток, ми можемо пояснити 

отримані експериментальні результати. Ми записували гратки 

випромінюванням He-Ne лазера з довжиною хвилі λ=632.8 нм. Коефіцієнти 

поглинання реєструючих середовищ на цій довжині хвилі складали α= 2.7.103 

см-1 для As40S20Se40 та α=1.104 см-1
 для As40Se60, тобто ми працювали в області 

слабкого поглинання фоторезистів. При таких умовах ми отримували лінійне 

(або близьке до цього) відтворення інтерференційної картини в обох 

фоторезистах. Так як обидва фоторезисти експонувались одночасно і 
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післяекспозиційна обробка для обох середовищ вибиралась оптимальною (за 

рахунок чого і «вирівнювались» отримувані рельєфи), то ми отримували гратки 

з, фактично, однаковими характеристиками. 

 

 

 

Рис. 1.3.9. Залежність профілю рельєфу гратки в фоторезисті на основі 

As40Se60, записаної інтерференційною картиною з λ=632.8 нм (моделювання). 

 

Підбиваючи підсумки цього підрозділу, ми можемо відзначити, що 

незважаючи на низьке поглинання на довжині хвилі (λ=632.8 нм) He-Ne лазера, 

фоторезисти на основі As40S20Se40 придатні для запису періодичних 

голографічних структур його випромінюванням. Використовуючи розроблений 

нами новий високоселективний травник, були виготовлені високоякісні 

дифракційні гратки на відбивання, максимальні значення дифракційної 

ефективності  яких наближались до теоретично розрахованих, складаючи  

величину ~83% для поляризованого світла та ~75% - для не поляризованого, 

при цьому форма профілю рельєфу записаних граток була близькою до 

синусоїдального, а його глибина досягала 300 нм. 
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1.4. Імерсійна інтерференційна фотолітографія на халькогенідних 

резистах - оптична нанолітографія.  

 

Період інтерференційної картини (), яка записується світловим 

випромінюванням, визначається співвідношенням:  

=λ2nsin( 2)  (1.3), 

де λ – довжина хвилі записуючого світла у вакуумі, n – показник заломлення 

середовища, в якому формується інтерференційна картина,   - кут сходження 

променів. Зазвичай, при практичній реалізації процесу запису інтерференційної 

картини [43, 60, 61], інтерференція світлових пучків здійснюється в оптичному 

середовищі повітря, показник заломлення якого n ~ 1, тобто при заданому 

значенні довжини записуючого світла λ мінімальне значення величини  

досягається при експонуванні в зустрічних пучках променів і дорівнює λ/2.  

За необхідності зменшення періоду дифракційних структур (збільшення 

просторової частоти інтерференційної картини) в оптичний шлях когерентних 

пучків вводять оптичний рефракційний елемент (рефракційну призму) з 

показником заломлення n>1 [83, 84]. В такому разі, відповідно до приведеного 

співвідношення, на одній із граней призми отримують інтерференційну картину 

з періодом в n раз меншим, тобто при заданих значеннях параметрів λ та   

використання оптичного середовища з вищим ніж у повітря показником 

заломлення дає можливість зменшити розмір елементів періодичної структури. 

Для отримання інтерференційного поля з високою просторовою частотою 

призму виготовляють з оптично прозорого для лазерного випромінювання 

матеріалу та з високим значенням показника заломлення. Це може бути 

плавлений кварц (n=1,46), сапфір (1,77), оптичне скло марок ТФ (1,65-1,76) та 

СТФ (1,9-2), тощо [60, 85]. В наших дослідженнях використовувалась 

рефракційна призма (скло марки К-8) із показником заломлення 1,5.  

Для проведення запису на фоторезисті світлового поля, сформованого в  

призмі, забезпечують оптичний зв‘язок між призмою та фоторезистом шляхом 

використання імерсійної рідини (від цього походить назва – рідинна імерсія) 
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для усунення повітряного проміжку між їх поверхнями. Практично це 

здійснюється методом нанесення імерсійної рідини на відповідну грань призми 

та притиснення до цієї грані підкладки з фоторезистом (див. рис.1.4.1(а)). 

Вибрана імерсійна рідина повинна забезпечувати високі експлуатаційні 

характеристики, тобто: а) мати високий показник заломлення (у нашому 

випадку, коли запис здійснюється через рефракційну призму, показник 

заломлення імерсійної рідини повинен бути не меншим за показник заломлення 

цієї призми); б) хімічно не взаємодіяти із контактуючими матеріалами; в) добре 

змочувати шар фоторезисту та призми. 

В наших дослідженнях у якості імерсійної речовини використовувалось 

терпенове масло (ТУ 13-0281172-16-87), яке задовольняє вище наведеним 

вимогам. Його показник заломлення становить 1,516, тобто значення близьке 

до величини показника заломлення призми (1,5). 

 

Рис. 1.4.1. Схема формування та запису інтерференційного світлового поля 

на неорганічному фоторезисті, з використанням рідинної (А) та твердотільної 

(Б) імерсії. 

 

Ще ефективніше з технологічної точки зору можна зменшити розмір 

записаних елементів з використанням твердотільної імерсійної літографії. У 

цьому випадку (рис. 1.4.1 (б)) шар фоторезисту з неорганічної халькогенідної 

сполуки наноситься шляхом термічного осадження в вакуумі безпосередньо на 

поверхню рефракційного елементу, з показником заломлення n>1, в оптичному 

середовищі якого формують інтерференційне поле двома когерентними 
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світловими пучками. Сформованим інтерференційним полем експонують 

фоторезист, який після цього селективно протравлюється і, таким чином, 

отримують відповідну рельєфну структуру. Отримана структура може бути 

використана безпосередньо або як оригінал для виготовлення копій методами 

тиснення чи фотополімеризації [86].  

Оскільки в випадку твердотільної імерсії фоторезист наноситься не на 

підкладку, а на грань призми, то це дещо змінює вимоги як до процесу 

нанесення світлочутливих шарів, так і їх післяекспозиційної обробки і потребує 

деякої модифікації цих процесів. Саме тому в процесі розробки технології 

твердофазної імерсійної літографії, в першу чергу, були оптимізовані товщини 

халькогенідних фоторезистів (ХСН), величини експозиції інтерференційним 

полем лазерного випромінювання та тривалість селективного травлення в 

залежності від просторової частоти.  

В даному випадку наносити непрозорий адгезивний шар хрому неможливо, 

оскільки експонування фоторезисту ведеться з боку призми-підкладки. Тому 

були проведені дослідження, на основі яких вибрано мінімальну ефективну 

товщину шару хрому (1,5 – 2,0 нм), яка практично не ослабляє світловий потік, 

але забезпечує необхідну адгезію халькогенідного фоторезисту. 

Важливим також є вибір селективних травників, які забезпечують 

формування рельєфної структури. Слід зауважити, що вибір травника 

обмежується ще й таким фактором, як матеріал призми-підкладки. Оскільки 

використовувались стекла з високими значеннями показника заломлення, їх 

недоліком є локальне розчинення в неорганічних лугах, тому застосування 

водних лужних травників для твердофазної літографії неможливе. Саме тому 

використовувались безводні травники на основі органічних лугів. Проведені 

дослідження показали, що найкращі параметри забезпечує травник на основі 

етилендіаміну. Як розчинник найчастіше використовували етанол та 

диметилсульфоксид. 

Оптимізація умов експонування для процесу твердофазної літографії є 

достатньо складною, оскільки процес контролю оптимальної експозиції, який 
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забезпечує необхідні характеристики елементів ускладнюється надзвичайно 

високою просторовою частотою рельєфних структур, які формуються. 

Просторова частота структур, які ми отримували даним методом, перевищувала 

4000-5000 мм-1, тому дифракцію від таких структур можна спостерігати лише в 

ультрафіолетовій області спектру, через що звичайні методи контролю (в 

наших умовах) за допомогою вимірювання зміни дифракційної ефективності in 

situ (як це робилось для низькочастотних виробів з допомогою випромінювання 

лазера з λ = 632 нм ) тут неможливі. Оптимізація тривалості експонування 

проводилась шляхом експериментального підбору, тобто здійснювався весь 

процес: проводилось опромінення та протравлювання зразка, досліджувались її 

морфологічні характеристики за допомогою атомно-силового мікроскопа, а 

потім робився висновок про недоекспонування чи переекспонування. Це ж саме 

стосувалось і тривалості післяекспозиційної обробки. Для твердотільної 

інтерференційної літографії були підібрані оптимальні режими експонування та 

післяекспозиційної обробки, які дозволяли отримувати структури з 

максимальними значеннями дифракційної ефективності [87]. 

 

1.5. Виготовлення високочастотних граток та 2D структур на ХСП за 

допомогою імерсійної інтерференційної фотолітографії. 

 

Оптична схема для рідинної імерсійної інтерференційної фотолітографії 

показана на рис. 1.5.1. На схемі використано наступні позначення: 1 – лазер,  

2 – затвор 3, 4, 5  - плоскі дзеркала, 6 - просторовий фільтр, 7 – сферичне 

дзеркало, 8 – подільник світлового променя, 9 –призма, 10 –імерсійний шар,  

11 – шар фоторезисту на підкладці 12. 

Запис здійснювався наступним чином. Промінь лазера 1 за допомогою 

просторового фільтра 6 та сферичного дзеркала 7 перетворюється в 

розширений пучок з плоским хвильовим фронтом. Далі пучок світла 

спрямовується на подільник 8, де розподіляється на дві частини за потужністю 

у співвідношенні близько 1:1. Обидві частини пучка за допомогою плоских 
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дзеркал 4 та 5 направляються на бокові грані призми 9, в об‘ємі якої в 

результаті суперпозиції когерентних світлових фронтів формується 

інтерференційне поле. Призму розташовують таким чином, щоб третя її грань 

знаходилась в зоні інтерференційної картини. Для проведення запису на 

фоторезисті світлового поля, сформованого в призмі, забезпечують оптичний 

зв’язок між призмою та фоторезистом 11 шляхом використання проміжного 

шару імерсійної рідини 10. 

 

 

Рис. 1.5.1. Оптична схема інтерференційної літографії з використанням 

імерсійної рідини. 

 

Оптична схема для твердотільної імерсійної фотолітографії відрізняється 

лише відсутністю підкладки та імерсійної рідини. Роль імерсійного середовища 

тут виконує халькогенідний фоторезист, нанесений у вакуумі на третю грань 
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призми. Застосовуючи твердофазну інтерференційну фотолітографію нам 

вдалося сформувати рельєфні структури з рекордними значеннями просторової 

частоти, яких досить важко досягти навіть за допомогою електронної 

літографії.  

Використовуючи випромінювання гелій-кадмієвого лазера (λ=441.6 нм) та  

твердофазну імерсію (призма з оптичного скла марки СТФ з n=2.2, фоторезист 

наносили безпосередньо на одну з граней призми) ми отримали гратки з 

просторовою частотою порядку 8000 мм-1 на шарі As-S-Se (рис. 1.5.2) [60]. 

Просторовий період рельєфу цих граток – 125 нм, тобто дифракційні 

властивості проявляються лише в глибокому ультрафіолеті. 

Отже, застосовуючи твердофазну інтерференційну фотолітографію 

вдається формувати рельєфні структури з рекордними значеннями просторової 

частоти на зразках великої площі (в нашому випадку до 70х70 мм), чого важко 

досягти навіть за допомогою електронної літографії. Слід підкреслити, що 

інтерференційне експонування при цьому відбувається одночасно по всій 

поверхні зразка, що експонується. 

 

 
  

 

Рис. 1.5.2 АСМ – зображення гратки з просторовою частотою 8000 мм-1, 

записаною на шарі As-S-Se, за допомогою імерсійної літографії. 
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Метод твердофазної імерсійної літографії, так як і рідинної, дозволяє 

записувати і більш складні інтерференційні структури (бігратки). Для цього 

використовується призма з чотирма бічними гранями, яка дає можливість 

здійснювати подвійне експонування фоторезисту інтерференційними полями із 

перпендикулярними чи розміщеними під певним кутом інтерференційними 

штрихами. Після такого експонування здійснюється обробка в селективному 

травнику і утворюється двовимірна інтерференційна структура. Така 

двовимірна структура може мати вигляд ізольованих виступів або ж ямок, в 

залежності від величини експозиції та часу травлення.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

     а)           б)  

 

Рис.1.5.3. АСМ – зображення періодичного рельєфу, отриманого на шарі 

As2S3 за допомогою імерсійної літографії: (а) – аксонометрична проекція, (б) – 

його діагональний переріз. 

 

На рис. 1.5.3(а) приведене АСМ зображення періодичного рельєфу, 

отриманого на шарі фоторезисту As2S3 за допомогою імерсійної фотолітографії, 

і його діагонального перерізу (рис. 1.5.3, б). Для подвійного експонування 

використовувалася інтерференційна картина, сформована випромінюванням  
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того ж гелій-кадмієвого лазера (λ = 441.6 нм). Просторова частота такої 

бінарної структури в двох взаємно перпендикулярних напрямах складає 

 5700 мм-1, а глибина рельєфу 70 –75 нм. Форма профілю елементів таких 

структур близька до синусоїди, що зумовлено характеристиками фоторезисту 

(значна протяжність лінійної ділянки характеристичної кривої) та 

оптимальними умовами експонування та післяекспозиційної обробки [82]). 

На рис. 1.5.4 та 1.5.5 показано приклади структур, записаних на As40S30Se30 

фоторезисті випромінюванням аргонового лазера (λ=488 нм). З рисунків дуже 

чітко видно, які можливості закладені в поєднанні інтерференційної літографії 

(в тому числі в поєднанні з імерсією). Змінюючи експозицію запису менше ніж 

в два рази (0.15 Дж/см2 та 0.25 Дж/см2) при записі одним і тим же 

інтерференційним полем на тому ж фоторезисті (в даному випадку As40S30Se30), 

ми отримуємо дві, фактично, різні 2D структури. Як одна, так і інша з цих 

структур можуть використовуватися, наприклад, в якості SERS підкладок, якщо 

їх покрити відповідним металом. Якщо ж варіювати й часом протравлювання, 

то можна ще більше урізноманітнити властивості отримуваних структур. 

 

 

 

    а       б   

 

Рис. 1.5.4. АСМ зображення бінарної структури, записаної на As40S30Se30 

фоторезисті. Експозиція 0.15 Дж/см2, аргоновий лазер (λ=488 нм)., час 

травлення 60 с:  а –зображення, б – переріз. 
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                а          б 

Рис. 1.5.5. АСМ зображення бінарної структури, записаної на As40S30Se30 

фоторезисті. Експозиція 0.25 Дж/см2, аргоновий лазер, час травлення 60 с.  

а –зображення, б – переріз. 

 

1.6. Виготовлення полімерних копій періодичних структур. 

 

При різноманітних практичних застосуваннях дифракційних граток, як і 

багатьох інших голограмних оптичних елементів, масштаби ринку дуже часто 

залежать від можливості масового тиражування таких виробів зі збереженням 

основних якісних характеристик, що притаманні елементу-оригіналу. Один із 

можливих способів тиражування дифракційних граток є їх копіювання з 

використанням полімерних, в тому числі, фотополімерних матеріалів. Для 

отримання копій нами використовувався фотополімер “Янтарь-3”, розроблений 

в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України [86]. Цей матеріал 

являє собою композицію на основі суміші олігоефіромаленіту та поліізоціоніту. 

Спектральна область світлочутливості фотополімеру відповідає близькому 

ультрафіолету. Заполімеризована композиція характеризується твердістю по 

Шору більше 100 відн.од., межею міцності на розрив 7...10 Мпа, в`язкістю при 

кімнатній температурі 250...300 Пз. Набухання цього матеріалу в воді не 

перевищує 4%, а в водному розчині спирту - не більше 10%. Матеріал має 

високу роздільну здатність і дозволяє відтворювати голографічний мікрорельєф 

з необхідною точністю [86]. 
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Шари халькогеніду, на яких згідно розробленої технології записується 

високочастотна рельєфно-фазова структура, мають високу механічну та 

термічну міцність. Це дозволяє використовувати для тиражування 

безпосередньо гратку-оригінал без виготовлення нікелевих копій. Перед 

тиражуванням гратка відпалювалась при температурі 160◦ С протягом 2...3 

годин. На гратку наноситься тонкий шар фотополімеру, потім прозора 

полімерна плівка - основа (лавсан), а зверху кварцова або тонка скляна 

пластинка для рівномірного притиснення основи до голограми. 

Фотополімеризація здійснювалась за допомогою експонування такої 

структури через прозору підкладинку випромінюванням ртутної або ксенонової 

лампи протягом часу, який забезпечував повну полімеризацію речовини 

полімеру і величина цього часу (зазвичай 200...300 секунд) визначалася в 

окремих експериментах. Після завершення процесу фотополімеризації гратка-

матриця та плівка-основа механічно розділялись і на поверхні плівки 

отримувалась фотополімерна копія рельєфно-фазової структури. Тут потрібно 

зазначити, що в деяких випадках, для запобігання руйнації граток під час 

розділення, перед нанесенням фотополімеру на гратку-оригінал наносився шар 

манніту [88], який слугував антиадгезійним шаром.  

Такий вибір матеріалів – плівки ХСН для граток-оригіналів, фотополімер, 

як середовище для виготовлення копій – дозволяв отримувати до 200 копій 

хорошої якості з однієї гратки-оригіналу.  

Просторові частоти граток, з яких виготовлялись копії, змінювались від 

600 до 6000 мм-1, а глибина модуляції складала (h/Λ)≥0.3 (де h – глибина 

рельєфу, а Λ – період гратки). Форма профілю граток, з яких робили копії, була 

синусоїдальною для високочастотних граток, і циклоїдальною – для 

низькочастотних. На мал. 1.6.1а представлені отримані за допомогою атомного 

силового мікроскопа зображення гратки (і профілю її штрихів) з просторовою 

частотою ν = 5350 мм-1, записаною на шарі As2S3 аргоновим лазером (довжина 

хвилі 476 нм) з використанням рідинної імерсії, а також її фотополімерної копії 

(мал. 1.6.1б) [60]. Отримувані таким чином фотополімерні копії досить якісно 
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відтворюють рельєф граток - оригіналів всіх просторових частот, що 

досліджувалися в даних експериментах, про що можна було судити, 

порівнюючи як їх АСМ-зображення, так і характеристики. Підкреслимо, що 

якщо ми маємо справу з граткою з циклоїдальним профілем штрихів, то тільки 

повторна копія (копія з копії) ідентично відтворювала рельєф гратки-оригіналу.  

Як видно з малюнка, профіль штрихів копії ідентичний профілю штрихів 

оригінала гратки і близький до синусоїди. Період гратки (d) дорівнює 187 нм (ν 

= 5350 мм-1), глибина рельєфу h гратки-оригіналу дорівнює 50 нм, глибина 

модуляції (h/ Λ) досягає 0.27. Отже, ми отримали гратки з високим рівнем 

модуляції. Для фотополімерної копії глибина рельєфу дещо зменшується (h = 

44 нм).  

 

 

 
                а                                                                      б 

 

 

Рис. 1.6.1 АСМ – зображення граток і профілю їх штрихів. (а) – гратка 

записана на шарі As2S3, (б) - фотополімерна  копія гратки (а). 
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Таким чином були отримані високоякісні копії з площею робочої поверхні 

70×70 мм2, з дифракційною ефективністю до 60% в неполяризованому світлі 

(перед вимірюванням дифракційної ефективності гратки покривались шаром 

алюмінію товщиною до 50 нм). 

Рівень розсіяного світла в межах експериментальної похибки був таким же 

як і для гратки-оригіналу [60].  

Спектральний розподіл дифракційної ефективності структур вимірювався 

після нанесення відбиваючого шару алюмінію товщиною 30-50 нм. Схема 

вимірювань близька до автоколімаційної (кут між падаючим і дифрагованим 

променем ~ 4о). Величина дифракційної ефективності η = I/Io×100%, де  

I – сигнал від дифрагованого пучка, Io – сигнал від пучка, відбитого плоскою 

ділянкою підкладки. Світло не поляризоване. На рис. 1.6.2 показано залежність 

дифракційної ефективності η гратки з просторовою частотою ν = 5350 мм-1 від 

довжини хвилі падаючого світла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6.2. Спектральний розподіл дифракційної ефективності рельєфно-

фазової періодичної структури з просторовою частотою ν = 5350 мм-1 періодом  

~ 0,18 мкм. 
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Із рисунка видно, що виготовлена структура являє собою дифракційний 

елемент, придатний для роботи в спектральному інтервалі 240-350 нм при 

максимальній дифракційній ефективності ~ 40% в області довжин хвиль  

300-340 нм.  

Окрім прямого копіювання граток з використанням фотополімеру, в цьому 

дослідженні були проведені роботи по прямому запису граток на полімері, а 

гратки на шарах ХСН застосовувались в якості шаблонів при екпонуванні. При 

виготовленні таких граток-шаблонів, гратки, отримані звичайним способом 

перетравлювались, тобто витримувались в травнику протягом часу, більшого за 

оптимальний, що призводило до повного витравлювання шару ХСН в мінімумі 

дифракційної картини і відповідного зменшення товщини шару ХСН в інших 

місцях дифракційної гратки. В залежності від часу «перетравлювання» можна 

було отримати шаблони різної скважності з просторовою частотою, що 

відповідала записаній голографічній картині. Через такі шаблони, просторові 

частоти яких складали 30, 300, 600 і 1200 мм-1, екпонувались шари 

фотополімеру світлом ртутної лампи, або розширеним пучком азотного лазера 

LGN-21. Час експонування вибирався таким, щоб забезпечити повну 

фотополімеризацію опромінюваних ділянок шару. Для того щоб видалити 

незаполімеризовані ділянки, після експонування шар фотополімеру промивався 

в ізопропиловому спирті. За допомогою такого процесу формувались гратки 

вищенаведених просторових частот та глибиною рельєфу, що досягав 2 μм (для 

низькочастотних граток) та 0,3 μм (для високочастотних). Потрібно також 

зазначити, що така технологія, шляхом зміни умов експонування та підбору 

відповідних шаблонів, дозволяє отримувати гратки з асиметричним профілем 

штриха (гратки з блиском), при цьому кутом блиску можна керувати, змінюючи 

технологічні умови. 
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Висновки до І розділу  

 

1. В результаті досліджень сенситометричних характеристик халькогенідних 

шарів розрізу As-S-Se, встановлено, що вони можуть використовуватись як 

фоторезисти для інтерференційної літографії в УФ і видимому спектральному 

діапазоні.  

2. Фоторезисти на основі халькогенідних шарів As40Se60 та As40S20Se40 придатні 

для запису періодичних голограмних структур випромінюванням з 

довгохвильової частини видимого спектрального інтервалу, принаймні, 

протягом 30 діб з дня їх виготовлення. 

3. Показано, що інтерференційна літографія з використанням в якості фоторезисту 

халькогенідних скловидних напівпровідників в поєднанні з імерсією дозволяє 

отримувати однорідні високочастотні  гратки з  просторовою  частотою до  

8000 мм-1, та бінарні рельєфні структури на зразках великої площі. 

4.  Шляхом числового моделювання та експериментальних досліджень 

встановлено, що інтерференційна картина, яка створюється записуючим 

випромінюванням найкраще відтворюється в фоторезистах в області малих 

значень коефіцієнта поглинання (так званий лінійний відгук системи). 

5. Продемонстрована можливість отримання якісних полімерних копій 

безпосередньо з граток оригіналів, записаних на шарах ХСН. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФНИХ СТРУКТУР ЧЕРЕЗ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНУ 

МАСКУ, СТВОРЕНУ В ХАЛЬКОГЕНІДНОМУ ФОТОРЕЗИСТІ. 

 

Мікроструктуровані поверхні широкого класу напівпровідникових чи 

діелектричних матеріалів стали основою для розробки різноманітних пристроїв 

таких як високочутливі сенсори, фотодетектори, сонячні батареї, елементи 

інтегральної оптики та т.п., які широко використовуються в оптиці, електроніці, 

біотехнологіях. Як правило, використовуються структури з періодичним 

рельєфом мікронних чи субмікронних розмірів в залежності від вибраного 

спектрального діапазону або інших технічних умов. В технологічному плані 

формування рельєфу з необхідними параметрами можна здійснювати шляхом 

селективного травлення матеріалу через попередньо виготовлену на його 

поверхні стійку до травника маску. Таку маску отримують з допомогою 

фоторезистів, тобто матеріалів, що змінюють свої властивості при світловому 

опроміненні, одним із варіантів якого є запис на фоторезисті інтерференційної 

картини від двох чи більше когерентних світлових пучків – так звана 

інтерференційна літографія. В цьому розділі будуть продемонстровані 

можливості інтерференційної літографії в поєднанні з фоторезистами на основі 

тонких плівок ХСН для вищезгаданої структуризації поверхонь. 

 

2.1. Двохшаровий халькогенідний резист для отримання періодичних 

структур. 

Поєднання інтерференційної (голографічної) літографії з можливостями, 

які забезпечуються фізичними властивостями неорганічних фоторезистів на 

основі халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН) знаходить широке 

застосування в технологіях виготовлення дифракційних оптичних елементів та 

пристроїв з мікронними та субмікронними розмірами елементів [6, 60, 89, 90]. 

У випадку експонування фоторезисту інтерференційним світловим полем 

розподіл інтенсивності по поверхні зразка описується синусоїдою. Відповідно і 
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форма отриманого рельєфу на поверхні резисту буде близькою до синусоїди чи 

циклоїди [62], в залежності від дотримання оптимальних умов цього процесу. З 

такою формою профілю штрихів можна виготовляти дифракційні гратки та 

інші дифракційні оптичні елементи. Одначе, для проведення підривної 

літографії, виготовлення двовимірних рельєфних структур, підкладок для 

вирощування тривимірних фотонних структур та багатьох інших застосувань 

часто буває необхідним сформувати за допомогою інтерференційної літографії 

рельєфну структуру в шарі резисту з формою профілю, більш близькою до 

прямокутного. Для вирішення цієї задачі нами було запропоновано 

використання двохшарового резисту [91]. Окрім того, на таких структурах, де і 

в якості фоторезисту, і в якості функціонального шару виступали плівки ХСН 

різного складу, ми змогли відпрацювати методи формування літографічних 

масок та процеси подальшої обробки поверхонь через них. Структура робочого 

зразка складалась з послідовно нанесених на підкладку шарів As4Ge30S66 і 

As40S30Se30. Верхній шар As40S30Se30 є фоторезистом з високою роздільною 

здатністю та задовільною світлочутливістю і може бути використаний для 

отримання літографічної маски. Шар As4Ge30S66 не є чутливим до світла, але 

розчиняється в слабкому (менше 0,05 %) водяному розчині KOH. Тобто, 

провівши відповідний підбір складів протравлювачів для обох шарів, можна 

здійснювати технологічний процес травлення шару As4Ge30S66 через 

літографічну маску з фоторезисту As40S30Se30. При цьому утворюється рельєфна 

структура з більшою глибиною модуляції, ніж у самому фоторезисті, та з 

формою профілю, більш близькою до прямокутної (товщини шарів 

халькогенідних сполук As4Ge30S66 та As40S30Se30 в даному дослідженні складали 

300 нм та 100 нм, відповідно). 

Щоб отримати бажаний ефект від використання двохшарового резисту, 

тобто створити надійну літографічну маску необхідного профілю, потрібно 

підбирати не тільки склад відповідних шарів, а й склад протравлювачів для них. 

Основною вимогою при цьому була відсутність підтравлювання шару 
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As40S30Se30 при протравлюванні шару As4Ge30S66 і, навпаки, шар As4Ge30S66 не 

повинен розчинятись в протравлювачах для фоторезистивного шару As40S30Se30. 
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Рис. 2.1.1. Кінетичні залежності травлення шарів As40S30Se30 і As4Ge30S66 в 

селективному травнику для шару As40S30Se30: крива 1 відповідає 

неекспонованому шару As40S30Se30, крива 1 – шару As40S30Se30, 

проекспонованому інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 з 

експозицією H=2 Дж/см2, крива 2-шару As4Ge30S66, d0 – початкова товщина 

резисту, d- товщина шару резисту в процесі травлення, t – час травлення.  

 

На рис. 2.1.1 представлено кінетичні залежності травлення шарів 

As40S30Se30 і As4Ge30S66, початкова товщина d0 яких становила 300 нм (d – 

товщина відповідного шару, що залишилась після протравлювання, t – час 

травлення) в селективному протравлювачі для As40S30Se30 на основі амінів: 1-

неекспонований шар As40S30Se30; 1’- експонований шар As40S30Se30 (інтегральне 

випромінювання Hg-лампи, H=2 Дж/см2); 2 - шар As4Ge30S66 [92]. Як можна 

бачити з рис.2.1.1, вибраний безводний протравлювач [66] на основі органічних 

лугів характеризується доброю селективністю для шару As40S30Se30 (величина 
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селективності досягає 13) і при цьому майже не розчиняє шар As4Ge30S66. Це 

дає можливість сформувати інтерференційний рельєф на верхньому 

світлочутливому шарі As40S30Se30. 
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Рис. 2.1.2. Кінетичні залежності травлення шарів As40S30Se30 і As4Ge30S66 в 

травнику для шару As4Ge30S66 (позначення ті ж самі, що і на рис.2.1.1). 

 

На рис. 2.1.2 приведені кінетичні криві розчинення шарів As40S30Se30 і 

As4Ge30S66 в протравлювачі для шару на основі Ge-S (позначення ті ж самі, що і 

на рис. 2.1.1). Видно, що цей протравлювач є фактично нейтральним для сполук 

на основі As-S-Se, не розчиняючи ні свіжоосаджені, ні експоновані плівки 

(криві 1, 1' на рис. 2.1.2). В той же час, шар As4Ge30S66 розчиняється з великою 

швидкістю (крива 2 на рис. 2.1.2), що дає можливість формувати більш 

глибокий рельєф з формою профілю, близькою до прямокутного. 

Для експонування зразків створювалась інтерференційна картина від 

випромінювання аргонового лазера ЛГН-503 (довжина хвилі λ = 514 нм) з 
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просторовою частотою 1250 мм-1. Значення експозиції (H) складало біля 0,5 

Дж/см2, а при виготовленні 2D cтруктури доза опромінення при кожному з двох  

експонувань зменшувалась в 1,5-2 рази. Розмір експонованої частини підкладки 

складав до 75×75 мм2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. АСМ зображення періодичного рельєфу та його профілю на 

шарі As4Ge30S66. 

 

На рис. 2.1.3 наведено АСМ зображення періодичного рельєфу, 

отриманого за допомогою інтерференційної літографії з використанням 

двохшарового халькогенідного фоторезисту, що має вигляд дифракційної 

гратки з періодом біля 0,76 мкм. Час травлення шару As4Ge30S66 складав 45 с, 

при цьому глибина рельєфу досягає 0,17 мкм, а форма профілю штриха була 

трапецевидною, достатньо близькою до прямокутної. Спостерігається значна 

глибина модуляції рельєфу (≈ 0,23), а також якісна поверхня штрихів. Слід 

також зауважити, що стекла на основі Ge-S характеризуються вищою 

термічною і механічною стійкістю в порівнянні зі стеклами системи As-S-Se, 

що також важливо при їх використанні в якості літографічних масок. Зокрема, 

це дозволяє створювати копії таких виробів за стандартною технологією 

тиражування компакт-дисків [93], або з застосуванням фотополімерів [86]. 

Утворена структура має відповідні властивості дифракційної гратки. На 

рис. 2.1.4 наведено спектральну залежність дифракційної ефективності η даного 
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зразка, попередньо покритого відбиваючим шаром Al товщиною 100 нм. Криві 

1 та 2 відповідають паралельному (Ep) та перпендикулярному (Es) 

розташуванню електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки. 

Як видно з рисунка, велика глибина модуляції та не синусоїдальний профіль 

штриха гратки обумовлюють високі (до 80%) значення дифракційної 

ефективності у видимій та ближній ІЧ області спектра [94]. 

 

 
 

Рис.2.1.4. Спектральний розподіл дифракційної ефективності гратки на 

основі шарів As4Ge30S66: криві 1 та 2 відповідають Ep та Es поляризації 

падаючого світла. 

 

На рис. 2.1.5 (а, б) наведено АСМ зображення періодичного рельєфу, 

сформованого в двохшаровому халькогенідному фоторезисті з допомогою 

подвійного інтерференційного експонування та двостадійного травлення. Якщо 

під час формування захисної маски в фоточутливому шарі As40S30Se30 

відповідним чином підібрати експозицію та час травлення, то можна отримати 

маску, яка являтиме собою поверхню з періодично розташованими отворами 

(рис. 2.1.5 а). Діаметри отворів можна змінювати в залежності від часу 

травлення. Тобто таким способом формується упорядкована макропориста 



 92 

структура, причому величиною поруватості можна, в певних межах, 

технологічно керувати. 

 

  

      а       б 

 

Рис. 2.1.5 (а, б). АСМ зображення 2D-структур, записаних в шарі 

As4Ge30S66 

 

Збільшуючи час протравлювання шару As40S30Se30, отримували структури, 

що мають вигляд виступів, діаметр яких також визначається часом травлення 

(рис. 2.1.5 б). Висота чи, в іншому випадку, глибина рельєфу (рис. 2.1.5 а, б) 

залежить, в основному, від часу травлення шару As4Ge30S66 і змінюється в 

межах початкової його товщини. Таким чином, були отримані структури з 

субмікронними розмірами елементів на підкладках з розмірами до 75×75 мм. 

Збільшення розмірів підкладки, на якій могла бути сформована дана структура 

обмежувалось, в нашому випадку, інтенсивністю випромінювання лазера, яким 

здійснювався запис інтерференційної картини. 
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2.2. Метод подвоєння просторової частоти періодичних субмікронних 

рельєфно-фазових структур та літографічних масок. 

 

Потреби розвитку сучасних інформаційних та аналітичних технологій 

вимагають подальшої мініатюризації елементів електронних, оптичних, 

сенсорних та інших схем та пристроїв, над чим працюють в багатьох 

лабораторіях та корпораціях світу. Одним із шляхів досягнення потрібного 

результату були запропоновані методи [95-97] подвоєння просторової частоти 

періодичних граток шляхом багатоступеневих технологічних процесів, етапами 

яких є інтерференційна літографія або наноштампування, реактивне іонне та 

рідинне травлення шарів, вакуумне та електролітичне осадження металів, 

осадження та травлення полімерного матеріалу. Кожен із згаданих процесів 

складається із набору послідовних кроків, на кожному з яких здійснювався 

контроль форми та розмірів елементів рельєфу за допомогою скануючого 

електронного мікроскопу та мікроскопу атомних сил. Як наслідок, все 

вищенаведене призводить до складних, тривалих та коштовних технологічних 

процесів, до яких залучено використання неорганічних та органічних 

матеріалів з різними методами їх нанесення на підкладинку та на рельєфну 

структуру (вакуумне та електролітичне осадження, центрифуга), сухе 

(реактивне іонне) та рідинне травлення шарів. Крім того, використовуються 

декілька методів контролю за формою та розмірами елементів рельєфу в 

процесі його виготовлення.  

Нами запропоновано та розроблено більш простий метод подвоєння 

просторової частоти періодичних структур [98, 99], сформованих за допомогою 

інтерференційної фотолітографії, при розробці якого в якості фоторезистів 

використовувались неорганічні середовища на основі тонких шарів (60-80 нм) 

халькогенідних скловидних сполук, зокрема As40S30Se30.  

В якості допоміжного та додаткового шарів, стійких до травника 

фоторезисту, використовувались халькогенідні сполуки As4Ge30S66 (товщина 80-

200нм), тобто двохшаровий фоторезист, що описаний в попередньому 
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підрозділі, а для отримання  адгезивного шару наносився металічний хром (Cr) 

товщиною до 30 нм [94, 100]. Всі шари наносились послідовно (як це 

зображено на рис. 2.2.1) на поліровану та ретельно очищену поверхню 

підкладинки шляхом термічного осадження у вакуумі ~ 10-3 Па. Експонування 

здійснювалось на віброзахищеному лазерному стенді з використанням 

когерентного випромінювання аргонового лазера (довжина хвилі – 488 нм) з 

області поглинання шару фоторезисту. Для післяекспозиційної обробки 

(рідинне хімічне травлення) використали органічні луги та кислоти з 

додаванням органічних розчинників та поверхнево-активних речовин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Послідовність виконання технологічних операцій для отримання 

літографічної маски подвоєної просторової частоти. 
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Метод ілюструється схемою послідовності виконання технологічних 

операцій, що використовуються для отримання подвоєної частоти при 

виготовленні періодичної рельєфно-фазової структури (рис.2.2.1).  

На поліровану підкладку 1 методом термічного вакуумного осадження 

послідовно наносять адгезивний шар 2, допоміжний шар 3 та шар фоторезисту 

4 (рис. 2.2.1, а). Далі здійснюються експонування фоторезисту 

інтерференційною картиною, створеною когерентними світловими пучками 

лазерного випромінювання, та селективне травлення фоторезисту, в результаті 

чого на поверхні шару 3 формують 1D літографічну маску з заданою умовами 

експонування просторовою частотою (рис. 2.2.1, б). Наступним кроком є 

травлення шару 3 через отриману літографічну маску до утворення рельєфу з 

“грибоподібною” формою  поперечного перерізу штрихів (рис. 2.2.1, в). Тут 

потрібно звернути увагу на наступне, а саме, чому формується “грибоподібна” 

форма поперечного перерізу штрихів. Здавалось би, що все має бути навпаки, 

тобто повинно спостерігатись більше розтравлювання в верхній частині 

штриха, так як під час травлення ця частина перебуває найдовший час в 

контакті з травником. Але тут потрібно врахувати наступний факт. На межі 

поділу халькогенідних скловидних сполук As40S30Se30 та As4Ge30S66, тобто в 

верхній частині штриха, ми маємо справу не з чистими сполуками наведених 

вище складів, а з їх сумішшю, яка, відповідно, і травиться не так, як чисті 

сполуки. Тому, підібравши експериментальним шляхом товщини двошарового 

резисту та час протравлювання, і було досягнуто результату, який 

демонструється на рис. 2.2.1, в. Потім на отриманий рельєф перпендикулярно 

до поверхні підкладинки наносять додатковий шар халькогеніду As4Ge30S66 5, 

який стає захисною маскою для частини поверхні адгезивного шару 2, 

відкритого в результаті травлення шару 3 (рис. 2.2.1, г). Таким чином, на 

поверхні шару 2 формується  літографічна маска з періодом, в два рази 

меншим, ніж заданий на етапі експонування фоторезисту інтерференційною 

картиною, тобто просторова частота отриманої періодичної структури 

подвоюється. Завершальними технологічними операціями є травлення шару 2 
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через захисну маску (рис. 2.2.1, д) та видалення елементів захисної маски (рис. 

2.2.1, е).  

В результаті на підкладці 1 отримують 1D періодичний рельєф, утворений 

із смужок матеріалу адгезивного шару 2. Рельєф може бути використаний в 

якості літографічної маски для перенесення зображення в матеріал підкладки, 

як структура з дифракційними властивостями (в тому числі і як голографічний 

захисний елемент з можливістю його копіювання), а також в якості основи для 

виготовлення систем електропровідних з’єднань високої щільності в 

мікроелектронних пристроях.  

 

 

Рис. 2.2.2. АСМ зображення отриманої Cr гратки: права частина 

зображення – оригінальна гратка, сформована за допомогою інтерференційної 

фотолітографії ліва частина – результат подвоєння просторової частоти [98].  

 

На рис. 2.2.2 показано зображення періодичної Cr структури, отримане за 

допомогою атомного силового мікроскопа. Під час осадження додаткового 

халькогенідного шару As4Ge30S66 (крок (г) на рис. 2.2.1) частина зразка 

екранувалась. Тому після травлення (кроки (д) та (е) на рис. 2.2.1) ми отримали 
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на одному і тому ж зразку як початкову гратку із просторовою частотою  

770 мм-1, так і гратку з подвоєною частотою 1540 мм-1. На рис. 2.2.2 показано 

ділянку зразка на межі між цими двома гратками.  

 

 

Рис. 2.2.3. Переріз штрихів вихідної хромової структури (а), (б) - структура 

з подвоєною просторовою частотою. 

а 

б 
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На рис. 2.2.3 (а) показаний переріз хромових штрихів вихідної гратки, а 

також профіль штрихів гратки після подвоєння просторової частоти (б). Видно, 

що просторова частота зросла в два рази при збереженні амплітуди (висоти) 

штрихів. Ширина отриманих смужок становить біля 350 нм, скважність такої 

граткової структури біля одиниці. Варіюючи часом травлення в технологічному 

процесі, ми можемо формувати періодичні структури з різними ширинами 

штрихів, змінюючи скважність структури та висоту штриха гратки. Потрібно 

зауважити, що такий метод дозволяє подвоїти частоту отримуваної структури, 

проте її скважність, звичайно, може дещо мінятись. 

 

Рис. 2.2.4. Спектральна залежність дифракційної ефективності η для 

неполяризованого світла: крива 1 - початкова гратка з просторовою частотою  

770 мм-1, 2 - з подвоєною частотою - 1540 мм-1. 

 

На рис. 2.2.4. показана спектральна залежність дифракційної ефективності 

для неполяризованого світла для хромових граток представлених на рис 2.2.2 та 

2.2.3. Крива 1 відповідає початковій гратці, а крива 2 - гратці з подвоєною 

частотою. Гратки, які були сформовані на скляній підкладинці, а спектральні 

вимірювання їх дифракційної ефективності, були проведені в геометрії на 
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пропускання. Як видно з рисунка, робочий діапазон довжин хвиль 

високочастотної гратки зсунутий в короткохвильову частину спектру і 

перекриває практичну всю його видиму частину. 

Окрім того, такі структури (рис. 2.2.2.) можуть використовуватись в якості 

високочастотних зустрічно-штирьових контактів заданої скважності. Для того, 

щоб із цієї структури створити необхідні контакти, достатньо провести ще одну 

технологічну операцію протравлювання. 

 

2.3. Профілювання поверхонь різних матеріалів через інтерференційну 

маску, створену в халькогенідному резисті. 

 

Як уже згадувалось вище, інтерференційна фотолітографія на шарах ХСН 

може також використовуватись для формування літографічних масок з метою 

подальшого травлення матеріалу підкладки (профілювання поверхні 

підкладки). В цій частині роботи буде описано процес травлення поверхні 

підкладок рідинними травниками через літографічні маски на основі ХСН. 

Зокрема, отримані зразки періодичного рельєфу на поверхні Si <100> з 

використанням фоторезистів складів As40S60 та As40S30Se30.  

Для дослідження процесу профілювання підкладки за допомогою 

халькогенідних фоторезистів маска ХСН-Cr створювалась на пластині 

(підкладці) монокристалічного полірованого кремнію орієнтації <100>. Для 

цього на пластину Si <100> послідовно наносились шар хрому та неорганічного 

резисту, після чого проводили експонування (одинарне чи подвійне) 

інтерференційним полем, сформованим когерентними пучками лазерного 

випромінювання та селективне травлення фоторезисту. При цьому час 

травлення вибирався таким чином, щоб створити літографічну маску 

необхідної скважності (співвідношення відкритих областей підкладки і 

областей, покритих фоторезистом). Наступним етапом було видалення 

адгезивного шару хрому через халькогенідну маску. Травлення халькогенідної 

сполуки здійснювалось безводними розчинами органічних лугів, а шару Cr – 
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водним розчином HCl (див. розділ 1.2). Утворена таким чином двошарова 

резистивна маска ХСН-Cr використовувалась для формування на поверхні Si 

відповідного рельєфу.  

Травлення кремнію проводилось лужними розчинами на основі 

етилендіаміну, які являються для кремнію травниками анізотропного типу. 

Оскільки даний травник для кремнію активно розчиняє халькогенідну сполуку, 

то процес травлення кремнію відбувався, головним чином, через резистивну 

маску з хрому, який є нейтральним до лужних розчинів. Саме тому ми і 

говоримо про резистивну маску ХСН-Cr, а не просто маску, сформовану в шарі 

халькогеніду. 

На рис. 2.3.1 (а, б) наведено зображення періодичного рельєфу, отриманого 

на поверхні монокристалу кремнію шляхом анізотропного травлення через 

захисну маску, що мала вигляд дифракційної гратки з періодом біля 0,9 мкм. 

Час травлення кремнію складав 60 с (зразок 1). При цьому глибина рельєфу 

досягає 0,65 мкм, а форма профілю штриха близька до трикутної. 

Спостерігається значна глибина модуляції рельєфу (≈ 0,7), а також якісна (без 

значних дефектів) поверхня штрихів [60,65]. 
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                              а                                                                б          

 

Рис. 2.3.1. АСМ зображення періодичного рельєфу (а) та форма профілю 

(б), отриманого на поверхні кремнію за час травлення 60 с.  
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Утворена структура має відповідні властивості голографічної дифракційної 

гратки. На рис.2.3.2 наведено спектральну залежність дифракційної 

ефективності даного зразка. Криві 1 та 2 відповідають паралельному (Ep) та 

перпендикулярному (Es) розташуванню електричного вектора світлової хвилі 

відносно штрихів гратки. 
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Рис. 2.3.2. Спектральна залежність дифракційної ефективності структури 

(рис.2.4.1) для Ep (1) та Es (2) поляризації світла. 

 

Як видно з рисунка, велика глибина модуляції та не синусоїдальний 

профіль штриха гратки обумовлюють високі (до 80%) значення дифракційної 

ефективності лише в довгохвильовій частині спектра. 

Однією з основних характеристик дифракційної гратки є залежність 

дифракційної ефективності від кута падіння світлового пучка. Кутові 

вимірювання проводились для поляризованого лазерного променя (λ=632,8 нм) 

для обох орієнтацій поляризації. Рис. 2.3.3 демонструє залежність η() для 

структури зразка рис. 2.3.1. 

Отримані результати як для першого, так і для другого порядку дифракції. 

Привертають увагу суттєво більші значення дифракційної ефективності для 
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другого порядку дифракції, ніж для першого (для світла відповідної 

поляризації), що є наслідком великої глибини модуляції отриманого рельєфу. 
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Рис. 2.3.3. Залежність дифракційної ефективності структури зразка (рис. 

2.3.1) від кута падіння променя для Ep (1,2) та Es (3,4) поляризації світла; 1, 3 - 

перший порядок дифракції, 2, 4 – другий порядок дифракції. 

 

 

 

 

 

 

  

       а           б 

 

 

Рис. 2.3.4 АСМ зображення періодичного рельєфу (а) та форма профілю 

(б), отриманого на поверхні кремнію за час травлення 20с. 
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На рис. 2.3.5 наведена спектральна залежність дифракційної ефективності 

зразка рис. 2.3.4. Порівняно з такою характеристикою попереднього зразка 

спостерігається значно більша відмінність величини η для (Ep) та (Es) - 

поляризованого світла в довгохвильовій частині спектра. 
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Рис. 2.3.5. Спектральна залежність дифракційної ефективності структури 

(рис.2.3.3) для Ep – поляризованого (1) та Es – поляризованого (2) світла. 

 

Така зміна пов‘язана, очевидно, зі зміною форми штриха для вказаного 

спектрального інтервалу. 

На рис. 2.3.6 показана залежність дифракційної ефективності від кута 

падіння світлового променя для структури зразка з рис. 2.3.4. Тут 

спостерігаються високі значення η для Ep – поляризованого променя в першому 

порядку дифракції та для Es – поляризованого променя в другому порядку 

дифракції, що суттєво відрізняє цей зразок від попереднього. 

Зв‘язок дифракційних характеристик граток з формою профілю штриха та 

глибиною модуляції досліджувався багатьма авторами [101, 102]. Зокрема в 

[102] описується спектральна залежність дифракційної ефективності 

симетричних граток з різною формою рельєфу. Автори відзначають, що, 

змінюючи форму штриха гратки, можна керувати положенням максимуму η на 
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осі довжин хвиль, а також шириною робочого інтервалу. Також розглядається 

дифракційна ефективність гратки трапецеїдального профілю з фіксованою 

глибиною модуляції при різних кутах нахилу сторони трапеції. При 

співставленні отриманих дифракційних характеристик наших зразків з 

відповідними аналогами модельних структур, описаних в зазначених працях, 

спостерігається їх якісна кореляція. 
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Рис. 2.3.6. Залежність дифракційної ефективності структури зразка 2 від 

кута падіння променя для Ep – поляризованого (1, 2) та Es – поляризованого (3, 

4) світла; 1, 3 – перший порядок дифракції, 2, 4 – другий порядок дифракції. 

 

Такі кремнієві гратки з симетричними трикутними чи трапецевидними 

штрихами використовуються, зокрема, в лазерах зі змінною довжиною хвилі. 

На рис.2.3.7 (а, б, в, г) наведено АСМ зображення періодичного рельєфу, 

отриманого на поверхні монокристалу кремнію шляхом анізотропного 

травлення через захисну маску, створену шляхом подвійного експонування та 

травлення, що мала вигляд бігратки з різним періодом - 0,83 мкм (а), 1 мкм (б), 

1,25 мкм (в), 3,33 мкм (г). Час травлення кремнію складав 15-60 с. Елементи 

даної структури мають вигляд виступів з діаметрами від 0,5 мкм для періоду 1 
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мкм до 2 мкм для низькочастотної бігратки з періодом 3,33 мкм. Висота 

рельєфу залежить від часу травлення і змінюється від ~ 0,1 мкм (а) до 0,5 мкм 

(г). Форма виступів близька до циліндричної для високочастотних структур і 

набуває вигляду неправильного чотирикутника при збільшенні періоду. Ця 

зміна форми виступів може бути пояснена використанням травника 

анізотропного типу. Таким чином були отримані структури з субмікронними 

розмірами елементів на підкладках з розмірами до 75*75 мм.  

 
      а 

     
        б 
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                                в 

 
                                        г 

Рис. 2.3.7 АСМ – зображення періодичного рельєфу з періодом 0.83 (а), 1 

(б), 1.25 (в), 3.33 мкм (г) на поверхні монокристалу кремнію.  

 

Для того, щоб отримати регулярні фотонні структури з заданими 

розмірами та періодичністю, необхідно використовувати підкладки, на поверхні 

яких сформовано періодичну рельєфну структуру, як це робилось вище. 

Двовимірні фотонні структури були сформовані шляхом осадження у вакуумі 

термічно випареного моноокису кремнію на Si (100) підкладки з записаним на 

їх поверхні періодичним рельєфом. Під час осадження  моноокису кремнію 
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підкладка була орієнтована під кутом α = 75° між нормаллю до її поверхні та 

напрямом потоку випаруваної речовини. Електронно-мікроскопічне 

зображення перерізу осадженої фотонної структури в площині осадження 

(площина, яка включає нормаль до поверхні підкладинки та напрям потоку 

випаруваної речовини) та в перпендикулярній площині показано на рис. 2.3.8 а 

та б, відповідно. На рис. 2.3.9 показано зображення цієї ж структури на 

підкладці (вид зверху), отримані за допомогою електронного мікроскопа (а) та 

атомно-силового мікроскопа (б) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.8. Електронно-мікроскопічне зображення перерізу матриці SiOx 

колон в площині осадження (а) та в перпендикулярній площині (б) [104]. 

 

Осаджена структура є впорядкованою матрицею нахилених в площині 

осадження SiOx колон, які вирощені на Si стовпчиках. Розміри цих колон в 

нижній частині співпадають з розмірами Si стовпчиків. В верхній частині SiOx 

колони поступово розширюються і навіть зливаються в напрямку орієнтації 

більшої вісі ромбовидного перерізу виступів кремнієвої підкладинки. 

Наприклад, в площині осадження в нижній частині (біля підкладинки) розмір 

SiOx колон становить біля 800 нм, а у верхній – 1000-1100 нм. Товщина матриці 

складає 980 нм, а довжина колон за рахунок їх нахилу дещо більша – біля  

1200 нм. 

 

а б 
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Як видно з рис. 2.3.8 та 2.3.9, отримана матриця впорядкованих 

діелектричних SiOx колон має аналогічну мікроструктуру, як і плівки на 

суцільних підкладках (див. нижче). Наноколони поруватих SiOx плівок мають 

протяжність через всю товщину плівки від підкладки до поверхні. Кожна 

діелектрична SiOx колона є поруватою і складається з наноколон розмірами 10-

100 нм, орієнтованими під певним кутом до підкладки. Наноколони, які 

локалізовані в центральній частині колон, мають таку ж орієнтацію як і в 

поруватих плівках, нанесених під тим же кутом на непрофільовану 

підкладинку. Наноколони, що розміщені ближче до бічних граней SiOx колон, 

відхиляються на декілька градусів завдяки розширенню колон [103, 104]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а       б 

Рис. 2.3.9. Вид зверху на матрицю осаджених на профільовану Si підкладку 

SiOx колон. Зображення отримані за допомогою електронного мікроскопа (а) та 

мікроскопа атомних сил (б).  

 

На рис. 2.3.10 приведені результати вимірювання кутових залежностей 

дифракційної ефективності як вихідних мікропрофільованих кремнієвих 

підкладок, так і матриць впорядкованих SiOx колон, вирощених на цих 

підкладках. Зразки орієнтувались таким чином, щоб площина падіння 

лазерного променя під час вимірювань співпадала із площиною осадження SiOx 

у вакуумі. Як видно із рисунка, вихідна кремнієва структура характеризується 

практично симетричним кутовим розподілом дифракційної ефективності (в 
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межах експериментальних похибок), що свідчить про відсутність оптичної 

асиметрії в площині падіння променя.  

Це співпадає з результатами АСМ досліджень поверхневого рельєфу 

мікропрофільованої пластини. Для зразків з нанесеною SiOx структурою 

спостерігається значна несиметричність розподілу дифракційної ефективності, 

що пов'язано з матрицею SiOx колон, які нахилені під певним кутом до 

підкладки в площині осадження (і падіння лазерного променя). Крім того, у 

всьому інтервалі кутів спостерігається значна різниця величини дифракційної 

ефективності для двох напрямків поляризації лазерного променя. Це також 

пов'язано з наявністю орієнтованих SiOx колон, що зумовлює анізотропію 

форми такої структури [105]. 

 

Рис. 2.3.10. Залежність дифракційної ефективності (η) в (-1) порядку 

дифракції від кута падіння променя (α): 1, 2 – вихідна мікропрофільована Si 

підкладка; 3, 4 - структура після нанесення шару SiOx під кутом 75о;  

1, 3 – електричний вектор світлової хвилі паралельний, а 2, 4 – 

перпендикулярний площині падіння променя. Довжина хвилі лазерного 

променя λ=632,8 нм. 
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Методами інтерференційної фотолітографії з застосуванням 

халькогенидного фоторезисту були отримані також якісні дифракційні 

структури з субмікронними розмірами елементів на пластинах GaAs, 

діелектричних підкладках та плівках металів. Зокрема, розроблена технологія з 

використанням халькогенідних фоторезистів на основі стекол As40S20Se40, 

As40S30Se30, As40S60 була застосована для виготовлення елементів вводу-виводу 

світла у вигляді дифракційних граток на поверхні плоских скляних та 

кварцевих світловодів, а також на поверхні хвилеводного шару нітриду 

кремнію товщиною 200 нм (див. рис. 2.3.11). Експонування при цьому 

проводилось випромінюванням аргонового, гелій-кадмієвого чи гелій-

неонового лазера з довжинами хвилі 441.6, 488 та 632,8 нм [65, 105]. 

 

 

 

Рис. 2.3.11. АСМ зображення елемента вводу-виводу випромінювання на 

хвилеводі нітриду кремнію. 

 

Були отримані плівкові хвилеводні структури на основі плівок 

халькогенідного скла (As40S60) з дифракційними елементами вводу-виводу. 

Просторова частота елементів вводу-виводу на халькогенідних хвилеводах 

змінювалась в межах від 600 до 3000 мм-1, а глибина рельєфу в межах 20 - 300 
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нм, в залежності від просторової частоти структури та товщини хвилеводного 

шару. Дифракційна ефективність таких структур досягала 60% від теоретичної 

межі, використані в якості хвилеводу плівки халькогеніду характеризуються 

достатньо низьким поглинанням в області ближнього ІЧ спектру (> 800 нм).  

На підставі отриманих результатів можна говорити про перспективність 

використання халькогенідних фоторезистів для формування різноманітних 

планарних, в тому числі, сенсорних структур методом інтерференційної 

літографії.  
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Висновки до II розділу 

1. Розроблено технологію інтерференційної фотолітографії з використання 

двошарового (різні склади ХСН) резисту для формування 1D та 2D структур з 

великим значенням глибини рельєфу та трапецевидною (близькою до 

прямокутної) формою штриха. 

2. Розроблено та запатентовано метод подвоєння частоти періодичних структур, 

що виготовляються за допомогою інтерференційної літографії з використанням 

двошарового фоторезисту. 

3.  Розроблено технологічний процес отримання двовимірних фотонних структур 

на бігратках з елементами мікронних та субмікронних розмірів на поверхні  

Si <100>.  

4. Продемонстровано можливості інтерференційної літографії в поєднанні з 

неорганічними фоторезистами для субмікронного профілювання різноманітних 

підкладок. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  

РЕЗИСТИВНІ ПРОЦЕСИ НА ПЕРЕХІДНИХ ТА РЕВЕРСИВНИХ 

ФОТОСТИМУЛЬОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В ВІДПАЛЕНИХ 

ПЛІВКАХ ХСН. 

 

Фотостимульовані зміни в осаджених у вакуумі за допомогою термічного 

випаровування плівках ХСН мають три компоненти: реверсивну, нереверсивну 

та перехідну, яка спостерігається тільки під час освітлення плівок [6, 106, 107]. 

Використання халькогенідних плівок в якості фоторезистів, про що говорилося 

вище, пов’язувалось саме з нереверсивною зміною їх розчинності завдяки тому, 

що в термічно осадженій у вакуумі плівці ХСН навіть стехіометричного складу 

спостерігається значний вміст «неправильних», гомополярних зв’язків, 

присутні також пори та пустоти. В результаті освітлення чи відпалу 

відбувається полімеризація молекулярних груп в основну матрицю 

халькогенідного скла і кількість гомополярних зв’язків та пустот зменшується, 

що і приводить до зміни фізико-хімічних властивостей плівки, зокрема, і 

розчинності. Достатньо висока селективність травлення (тобто світлочутливість 

фоторезисту) спостерігається при цьому лише в термічно осаджених 

халькогенідних плівках на основі миш'яку – складів As-S, As-Se та As-S-Se. 

Плівки ж на основі халькогенідів германію мало чутливі і для їх використання в 

якості фоторезистів необхідно нанесення додаткового шару срібла чи 

срібновмісних сполук, що значно ускладнює технологічний процес [108, 109].  

До цього часу абсолютна більшість досліджень на плівках ХСН, метою 

яких було створення фоторезистів на їх основі, проводилась саме на термічно 

свіжоосаджених плівках ХСН, в першу чергу, миш‘яковмісних, які 

забезпечували достатню світлочутливість для їх використання в літографічному 

процесі. Як уже візначалось, халькогенідні фоторезисти на основі осаджених у 

вакуумі за допомогою термічного випаровування аморфних плівок 

халькогенідних стекол (ХС) характеризуються високою роздільною здатністю, 

оптичною однорідністю, широким спектральним діапазоном світлочутливості, 
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а також можливістю їх використання як на плоских, так і не плоских поверхнях. 

Крім того, такі фоторезисти мають високий показник заломлення і є дуже 

перспективними для імерсійної літографії, в тому числі високороздільної 

інтерференційної фотолітографії, що і було продемонстровано вище. Проте, 

значна дефектність, наявність пор та пустот в свіжоосаджених плівках 

проявляються і в якості структур та захисних масок, які виготовляються на них. 

Ще одним недоліком фоторезистів на основі плівок ХСН, який стримує їх 

широке використання, є наявність в їх складі миш‘яку, екологічно шкідливого 

для навколишнього середовища елементу. Значно якіснішими за своїми 

властивостями є відпалені плівки ХСН, які зберігають всі вищенаведені 

характеристики та переваги, але при відпалі вони втрачають світлочутливість 

по механізму нереверсивних перетворень. На вирішення даної дилеми і 

спрямовувались дослідження представлені в наступному розділі роботи. 

Головне завдання цих досліджень якраз і полягало в більш детальному вивченні 

фізичних процесів при фотоіндукованих перетвореннях саме в відпалених 

плівках ХСН та розробці якісних і екологічно безпечних фоторезистів на їх 

основі, в тому числі, германієвовмісних (без арсену) шарах ХСН. 

 

3.1. Фототравлення на шарах ХСН – основні закономірності явища. 

 

Більшість досліджень фотостимульованих ефектів в ХСН проведено на 

свіжоосаджених або відпалених плівках, які експонувались в тих чи інших 

умовах, тобто досліджувались метастабільні зміни фізико-хімічних 

властивостей плівок в результаті експонування фоточутливої структури та 

реструвались після його (експонування) припинення. Одначе, як показали in 

situ дослідження безпосередньо в процесі експонування [57, 110, 111], в плівках 

ХСН спостерігаються також перехідні фотостимульовані зміни структури та 

фізико-хімічних властивостей, які існують лише під час експонування плівки і 

характеризують її в процесі експонування та швидко релаксують після 

виключення експонуючого освітлення. Було показано, що і такі перехідні зміни 
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супроводжуються зміною розчинності халькогенідних плівок в селективних 

травниках. Цей фотостимульований ефект [59, 110, 111] дозволяє реалізувати 

фотолітографічний процес (в тому числі процес інтерференційної 

фотолітографії) на шарах халькогенідів, відпалених при температурі близькій 

до температури розм'якшення халькогенідного скла (Tg). Такий резистивний 

процес реалізується шляхом одночасного експонування та селективного 

травлення вищевказаних шарів.  

Зразки для досліджень готували шляхом послідовного термічного 

випаровування у вакуумі 2.10-3 Па та осадження на підкладки адгезивного шару 

Cr товщиною до 40 нм і шарів ХСН з товщинами від 300 нм до 3 мкм в 

залежності від умов екперименту В якості підкладок використовувались 

поліровані скляні та кремнієві (орієнтація {111}) пластини. Контроль товщин 

під час нанесення плівок здійснювався за допомогою кварцового вимірювача 

товщини (КИТ-1), після осадження - мікроінтерферометра МИИ-4. Після 

осадження плівки відпалювались при температурі, що складала від Tg - 5 до Tg -

15º C, де Tg - температура розм'якшення даного халькогеніду, протягом  

0,5 - 2 годин.  

Дослідження швидкостей травлення плівок ХСН під час експонування (та 

контрольних, не експонованих) проводились за допомогою високочутливого 

методу кварцового осцилятора [67] в кварцовій кюветі, заповненій селективним 

протравлювачем на основі безводного розчину органічного лугу [66]. 

Експонування зразків плівок ХСН в процесі травлення здійснювалось 

інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250.  

Запис інтерференційних структур на відпалених плівках ХСН здійснювався 

їх експонуванням інтерференційною картиною, створеною випромінюванням 

гелій-кадмієвого лазера (довжина хвилі λ = 441.6 нм) з просторовою частотою 

біля 1200 мм-1. При цьому зразки знаходились в кварцовій кюветі, заповненій 

селективним травником, та розміщувались таким чином, щоб попадати в поле 

інтерференційної картини. 
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Для визначення форми профілю рельєфних елементів і їх розмірів 

використовувався мікроскоп атомних сил Dimension 3000 Scanning Probe 

Microscope фірми Digital Instruments. Дослідження дифракційних властивостей 

проводилось шляхом вимірювання спектральної η(λ) залежності дифракційної 

ефективності зразків, які перед цим покривались відбиваючим шаром Al 

товщиною до 100 нм. Значення η визначалось як відношення інтенсивності 

дифрагованого в певний порядок (якщо в тексті номер порядку не вказується – 

мова йде про перший порядок дифракції) випромінювання до інтенсивності 

падаючого випромінювання. Спектральні вимірювання проводились в інтервалі 

довжин хвиль 400-900 нм для двох напрямків поляризації падаючого світла при 

величині кута між падаючим і дифрагованим пучками біля 80.  

Були проведені дослідження процесів фототравлення плівок ХСН цілого 

ряду складів: Ge25Se75, As40S60, As40S40Se20, As40S30Se30, As40S20Se40 та As40Se60.  

На рис. 3.1.1 та 3.1.2 представлено залежності швидкостей травлення плівок 

As40S30Se30 та Ge25Se75, відповідно [111-114]. Початкова товщина плівок (d0) 

становила 300 нм, d – товщина відповідного шару, що залишилась після 

протравлювання, t – час травлення в селективному протравлювачі.  

Як можна бачити з рис. 3.1.1, вибраний безводний протравлювач на основі 

органічних лугів характеризується доброю селективністю для відпаленого шару 

As40S30Se30 (величина селективності, тобто відношення швидкостей розчинення 

експонованого і неекспонованого шарів досягає 35). Але, на відміну від 

традиційної літографії з використанням термічноосаджених (і не відпалених) 

шарів ХСН, де спостерігається негативна селективність (не експоновані ділянки 

фоторезисту розчиняються швидше, ніж експоновані), у випадку фототравлення 

значно швидше розчиняються ті шари ХСН, які експонуються в процесі 

травлення (криві 3 і 4, в порівнянні з кривою 2). Експозиція для протравлювання 

певної товщини шару в процесі фототравлення співмірна з експозиціями в 

традиційній фотолітографії на свіжоосаджених шарах ХСН з використанням 

нереверсивних перетворень. 
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Рис.3.1.1. Кінетичні залежності травлення шарів As40S30Se30 в 

селективному протравлювачі на основі амінів: крива 1 відповідає 

свіжоосадженому неекспонованому шару, крива 2 – відпаленому і 

неекспонованому шару As40S30Se30, крива 3 – відпаленому і експонованому в 

процесі травлення інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 

з енергетичною густиною падаючого випромінювання p = 8,8 мВт/см2, крива 

4 - p = 54,4 мВт/см2 [111].  

 

Із збільшенням інтенсивності випромінювання швидкість розчинення 

зростає, причому це зростання є нелінійним. Криві 3 та 4 записувались при їх 

освітленні світлом, інтенсивності якого відрізнялися більш ніж в шість разів, 

проте це шестикратне збільшення p дозволило зменшити час повного 

розчинення плівки As40S30Se30 лише в 3 рази (рис.3.1.1, криві 3 та 4). 
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Рис. 3.1.2. Кінетики розчинення шарів Ge25Se75 в селективному 

протравлювачі на основі амінів: крива 1 відповідає свіжоосадженому 

неекспонованому шару, 2 – відпаленому і неекспонованому шару, 3 – 

свіжоосадженому і експонованому в процесі травлення інтегральним 

випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 з енергетичною густиною 

падаючого випромінювання p=8,8 мВт/см2, 4 – відпаленому і експонованому в 

процесі травлення при тих же умовах, що і крива 3 [112]. 

 

Що ж стосується плівок Ge25Se75 (рис.3.1.2), то можна помітити суттєву 

різницю в характеристиках процесу фототравлення на них в порівнянні з 

арсеновмісними стеклами. З рисунка видно, що, на відміну від халькогенідів 

миш'яку, ефект фототравлення проявляється як на свіжоосаджених, так і на 

відпалених шарах халькогенідів германію. (Велика швидкість розчинення 

свіжоосаджених шарів халькогенідів миш'яку та стимульована фотоактивним 

світлом їх фотополімеризація не дозволили зареєструвати на них ефект 

фототравлення, який спостерігався лише на відпалених шарах халькогенідів 

арсену.) Окрім того, якщо відпал плівок As40S30Se30 призводить до зміни 

негативного типу травлення на позитивний, то після відпалу плівок Ge25Se75 

змінюється тільки величина селективності, а тип травлення залишається тим же 
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(в нашому випадку - позитивним). На тотожних відпалених зразках були 

проведені контрольні експерименти – зразки спочатку експонувались з тією ж 

енергетичною густиною падаючого випромінювання p, що і в першому 

експерименті, протягом такого часу t, щоби загальна експозиція (H = p*t) 

дорівнювала використаній в першому випадку. Потім зразки травились у тому 

ж протравлювачі. При цьому швидкість травлення хоча й зростала, в порівнянні 

з неекспонованими зразками, проте все одно була значно меншою за швидкість 

травлення експонованих в процесі травлення зразків, тобто протравлювач 

більш ефективно діє на плівку ХСН під час її безпосереднього експонування 

фотоактивним світлом.  

 

3.2. Спектральна залежність ефекту фототравлення. 

 

Для дослідження спектральних залежностей ефекту фототравлення плівок 

ХСН (використовувались таким же чином приготовлені зразки) за допомогою 

інтерференційних фільтрів виділялись різні спектральні лінії випромінювання 

лампи ДРШ-250. Враховуючи те, що залежність швидкості фототравлення 

плівок ХСН від інтенсивності експонуючого випромінювання є нелінійною 

(див. вище), і, окрім всього, вона (залежність) в принципі може змінюватись з 

довжиною хвилі експонуючого світла, а інтенсивності виділених ліній лампи 

ДРШ-250 (365, 405, 436, 546 та 579 нм) суттєво відрізняються (рис.3.2.1), то для 

отримання коректних спектральних залежностей ефекту фототравлення ми за 

допомогою нейтральних (сірих) фільтрів приводили інтенсивність всіх ліній до 

інтенсивності лінії з найменшим її значенням (лінія з =579 нм). Після цього, 

експонуючи зразки монохроматичним світлом виділених ліній однакової 

інтенсивності, були записані кінетики фототравлення для кожної з вибраних 

довжин хвиль. 

На рис. 3.2.2 представлено кінетичні залежності фототравлення шарів 

As40S30Se30 при експонуванні випромінюванням різної довжини хвилі (λ). 

Довжини хвиль світла, якими експонувався зразок, показані на рисунку, крива 1 
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відповідає неекспонованому шару. Видно, що швидкість травлення суттєво 

залежить від довжини хвилі випромінювання, яким здійснюється експонування 

під час травлення. 

 

Рис. 3.2.1. Розподіл інтенсивностей ліній випромінювання лампи ДРШ-250 
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Рис. 3.2.2. Кінетичні залежності фототравлення шарів As40S30Se30 при 

експонуванні випромінюванням різної довжини хвилі (λ). Довжини хвиль 

показані на рисунку, крива 1 відповідає неекспонованому шару [111]. 
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На рис.3.2.3 показана спектральна залежність ефективності фототравлення 

(аналог світлочутливості) плівки As40S30Se30 [111], котра визначалась як 

величина обернена експозиції (H0,5), а в нашому випадку, так як інтенсивність 

випромінювання на всіх довжинах хвиль була однаковою, як величина 

обернено пропорційна часу, за який розчиняється половина товщини плівки. На 

цьому ж рисунку приведено спектральну залежність показника поглинання 

плівки As40S30Se30 [115]. В області краю поглинання помітна добра кореляція 

спектральних залежностей коефіцієнта поглинання плівки та швидкості 

фототравлення, однак в короткохвильовій області ефективність фототравлення 

дещо спадає. Дане відхилення, на нашу думку, може бути викликане 

поглинанням короткохвильового випромінювання травильним розчином, який 

знаходиться в кюветі в процесі фототравлення і через який має пройти 

випромінювання, перш ніж бути поглинутим шаром ХСН.  

 

Рис. 3.2.3. Спектральна залежність ефективності фототравлення (1) та 

показника поглинання плівки As40S30Se30 (2) [111]. 
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Аналогічні спектральні залежності швидкості фототравлення були 

отримані для всіх досліджуваних плівок ХСН та разом з вищенаведеними 

результатами дають підстави стверджувати, що ефективність (швидкість) 

процесу фототравлення визначається  кількістю поглинутої за одиницю часу 

світлової енергії в плівці, що протравлюється. 

 

3.3. Фотолітографічний процес на основі ефекту фототравлення. 

 

Як було показано вище, в традиційному процесі літографії з застосуванням 

в якості фоторезистів плівок ХСН використовувались термічно осаджені ХСН 

на основі арсену. Основним недоліком застосування стекол на основі арсену є 

висока токсичність та летючість його окислів, що негативно впливає на 

оточуюче середовище та здоров’я людини. Саме через це, важливою задачею є 

розробка та застосування фоторезистів на базі халькогенідних стекол, більш 

екологічно прийнятних в порівнянні із миш’яковмісними. Прикладом таких 

матеріалів можуть бути халькогеніди на основі германію. Однак, дані 

халькогеніди є малочутливими при використанні їх в традиційному процесі на 

нереверсивних фотоструктурних перетвореннях в термічно нанесених плівках 

ХСН. Для підвищення чутливості, яка б дозволила використовувати в цьому 

процесі дані матеріали в якості фоторезисту, необхідно наносити додатковий 

шар срібла, що, в свою чергу, значно ускладнює технологічний процес та 

робить його більш дорогим [116].  

В такій ситуації фотолітографія на основі явища фототравлення є 

перспективною, оскільки саме в цій технології фоторезисти на основі 

германієвмісних ХСН (а саме склади з розрізу Ge-Se) є світлочутливими, що 

було нами продемонстровано в [117]. Причому, як було показано, в процесі 

фототравлення фоточутливість проявляють як свіжо осаджені, так і відпалені 

тонкі плівки халькогенідів на основі Ge. Проте саме відпалені плівки 

використовуються у фотолітографії, тому що вони характеризуються значно 

більшою селективністю в порівнянні з невідпаленими. 
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Варто відзначити, що процес відпалу при температурах близьких до Тg 

призводить до того, що властивості халькогенідних плівок наближаються до 

властивостей, які характерні халькогенідним стеклам відповідного складу, тому 

на фотолітографічний процес впливає, в першу чергу, склад та фізико-хімічні 

властивості конкретного скла, а не спосіб нанесення тих чи інших плівок ХСН 

(на відміну від традиційного процесу). Це, в свою чергу, дозволяє 

використовувати будь-які методи отримання плівок, що не повинно 

відображатись на подальших результатах. Приклади практичного застосування 

даного явища в тонких плівках ХСН на основі германію будуть представлені в 

наступному розділі роботи. І ще декілька слів про світлочутливість нових 

фоторезистів та її зміну з часом, тобто  так зване «старіння», яке призводить до 

зміни фоточутливості фоторезистів з часом зберігання. 

Ми неодноразово відзначали, що в традиційній літографії 

використовуються свіжоосаджені халькогенідні плівки. При осадженні на 

підкладки термічним методом їх структура відрізнятиметься від структури, 

якою характеризуються об’ємні халькогенідні стекла відповідного складу, 

тобто такі плівки перебувають у певному метастабільному стані. Саме цей 

нестабільний стан відіграє важливу роль у використанні свіжоосаджених 

халькогенідних плівок в якості фоторезистів в традиційній літографії, де процес 

опромінення призводить до певного впорядкування їх структури та наближення  

характеристик до відповідних показників структури об’ємного скла. Тому 

можна стверджувати, що фоторезистні властивості таких плівок базуються на 

фотостимульованому впорядкуванні їх структури. Проте, при зберіганні 

свіжоосаджених шарів ХС протягом тривалого часу (і при кімнатній 

температурі, в тому числі) вони стають неефективними для використання їх в 

якості фоторезистів, оскільки таке зберігання є аналогом низькотепературного 

відпалу, в процесі якого вони втрачають світлочутливість (в кращому випадку 

вона сильно знижується). 

Такого недоліку позбавлені відпалені плівки, які використовуються в 

фотолітографії з використанням ефекту фототравлення. Відпал халькогенідних 
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шарів при температурі близькій до Тg, (яка є набагато вищою за кімнатну 

температуру) наближає структуру ХСН плівок і їх властивості до структури та 

властивостей об’ємного халькогенідного скла відповідного складу. А це, в свою 

чергу, забезпечує довготривалу стабільність характеристик таких плівок при 

зберіганні їх в умовах кімнатної температури, яка значно нижча за температуру 

їх відпалу. Тому фоторезистам на основі відпалених шарів ХСН властиві 

набагато більш стабільні характеристики (в тому числі і фоточутливість) 

протягом тривалого часу зберігання.  

3.3.1. Шорсткість та якість поверхні плівок при фототравленні.  

Прогрес оптичної літографії є основою розвитку мікро- та оптоелектроніки 

протягом багатьох років. В останній період, в зв‘язку з переходом від 

субмікронного до нанометрового діапазону критичних розмірів приладних 

структур та враховуючи загальну тенденцію зменшення розмірів окремих 

елементів у всіх галузях техніки, технології та виробництва, де може 

використовуватись літографія (мікро- та наноелектроніка, виготовлення 

оптичних елементів і т.п.), важливим є точність відтворення зображень, з 

використанням необхідних фотолітографічних процесів. Точність відтворення, 

в свою чергу, залежить від якості поверхні фоторезисту, який використовується 

в даному процесі, зокрема, в нашому випадку, від якості поверхні фоторезистів 

на основі плівок ХСН [118, 119, 120].  

Як відомо, в традиційній фотолітографії використовуються свіжоосаджені 

плівки ХСН, які наносяться термічним методом. Проте, як неодноразово 

зазначалось вище, відомо, що такі термоосаджені халькогенідні шари мають 

невпорядковану структуру з різними типами дефектів наявністю пор та пустот, 

що може також впливати і на якість їхньої поверхні, особливо після 

протравлювання. Якщо ж такі плівки відпалити, то вище згадані дефекти 

«заліковуються» і можна припустити, що якість поверхні відпалених шарів 

мала б покращуватись. Для підтвердження чи спростування цього припущення 

були проведені дослідження якості поверхні плівок на різних етапах 

фотолітографічного процесу.  
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Для досягнення поставленої мети ми досліджували величину шорсткості 

плівок ХСН. При проведенні досліджень визначали значення шорсткості на 

різних стадіях фотолітографічного процесу, а саме вимірювали шорсткість 

безпосередньо самої підкладки до нанесення робочих шарів, потім підкладки із 

послідовно термічно нанесеними тонким шаром адгезивного матеріалу (Cr) та 

шаром халькогенідного матеріалу. Наступним кроком було вимірювання 

шорсткості зразка з свіжоосадженою плівкою, яку спочатку проекспонували, 

потім протравили. І останнім в цьому ряду був зразок з плівкою ХСН, який був 

відпалений та фотопротравлений. Для цього було виготовлено 

експериментальні зразки та проведено відповідні вимірювання шорсткості.  

На рисунку 3.3.1 представлено результати цих досліджень для потрійного 

халькогенідного склоподібного напівпровідника As40S30Se30 на різних етапах 

його обробки.  

 

 

Рис. 3.3.1. Профіль поверхні зразків: 1 – кремнієва підкладка, 2 – 

свіжоосаджена плівка As40S30Se30 з адгезивним шаром Cr, 3 – свіжоосаджена, 

проекспонована та протравлена плівка As40S30Se30, 4 – відпалена As40S30Se30 

плівка після фототравлення [110]. 
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Крива 1 описує профіль поверхні кремнієвої підкладки, на яку в 

подальшому осаджувались робочі шари. Середньоквадратична шорсткість 

самої підкладки становила 0,3 нм. Після осадження адгезивного шару хрому, 

ефективна товщина якого становила близько 6 нм та шару халькогенідного скла 

As40S30Se30 товщиною 360 нм (крива 2) шорсткість поверхні в порівнянні із 

шорсткістю поверхні підкладки збільшувалась і досягала величини 1,1 нм. Таке 

зростання, на нашу думку, пов’язано із наявністю адгезивного шару. Оскільки 

при його товщині в 6 нм формується ще не суцільна плівка, а, скоріш за все, на 

поверхні підкладинки утворюється острівкова структура з наноострівців Cr, то 

в подальшому осаджений шар халькогеніду, в певній мірі, відтворював рельєф 

острівковоподібного адгезивного шару, що призводило до зростання його 

шорсткості. Крива 3 описує профіль поверхні свіжоосадженої плівки, яка була 

проекспонована протягом 2 хв випромінюванням ртутної лампи та протравлена 

в селективному травнику протягом 3 хв. Після процесу травлення товщина 

плівки зменшилась приблизно на 30 нм. Як можна бачити із графіка, якість 

поверхні значно погіршилась порівняно із поверхнею свіжоосадженої 

неекспонованої та нетравленої плівки, на що вказує зростання шорсткості до 

3,7 нм. Отримані результати дослідження узгоджуються із результатами, що 

висвітлені в роботі [118], в якій було показано, що дефектна структура 

свіжонапилених халькогенідних плівок є причиною залежності швидкості 

травлення від координати точки на поверхні, тобто в кожній точці поверхні 

плівки протравлюються з різною швидкістю, що в кінцевому результаті і 

призводить до зростання шорсткості протравленої плівки. 

Якщо ж свіжоосаджену плівку відпалити, а потім одночасно опромінювати 

і протравлювати в тому ж селективному травнику протягом 2 хв, як це робиться 

при фототравленні, то результуюча шорсткість поверхні плівки ХСН досягала 

значення 2,6 нм (при цьому товщина плівки в результаті фототравлення 

зменшилась удвічі). Отож, як видно з рисунка, фотопротравлена плівка 

характеризується меншими нерівностями на поверхні в порівнянні із 

свіжоосадженою та послідовно експонованою і протравленою плівкою. Це 
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пояснюється тим фактом, що відпалені плівки ХС є більш впорядковані та 

однорідні і характеризуються меншою концентрацією дефектів, ніж 

свіжоосаджені не відпалені плівки і тому травлення відпалених шарів в 

селективних травниках відбувається більш однорідно. А це, в свою чергу, 

створює перспективу отримання більш високоякісних структур саме на 

відпалених плівках ХСН при застосуванні ефекту фототравлення в тому числі 

при інтерференційній фотолітографії [119, 120].  

3.3.2. Фотостимульоване травлення халькогенідів - різновид 

анізотропного травлення. 

В фотолітографічному процесі важливим є максимально точне відтворення 

в шарі фоторезисту зображення фотошаблона чи картини, створеної за 

допомогою інтерференційного поля. Точність відтворення зображення 

визначається різними факторами, зокрема, і величиною селективності 

протравлювача, яка, в принципі, може змінюватись протягом процесу 

протравлювання. 

Як відомо, повної (коли неекспонована частина фоторезисту зовсім не 

травиться) селективності в процесі травлення халькогенідних фоторезистів 

досягти практично неможливо, як внаслідок товщинного градієнту освітленості 

плівки фоторезисту, так і в силу інших чинників. Тому в традиційному процесі 

фотолітографії при травленні (особливо на кінцевому його етапі) може 

спостерігатись (і спостерігалось) скоріш ізотропне, ніж направлене травлення 

(тобто, відбувається так званий ефект підтравлювання), що негативно впливає 

на точність перенесення зображення  

В той же час, при використанні ефекту фотостимульованого розчинення 

плівок ХСН в фотолітографії такого недоліку можна уникнути. Як говорилось 

вище, в даному методі процеси експонування та травлення здійснюються 

одночасно. В такому технологічному рішенні при освітленні верхнього шару 

плівки ХСН відбувається його одночасне розчинення в травнику та видалення з 

поверхні плівки в протравлювач. Звільнений наступний (глибший) шар ХСН 

освітлюється з тією ж інтенсивністю, що й попередній. Швидкість розчинення 
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буде такою ж як і швидкість розчинення верхнього шару, а селективність 

(відношення до швидкості травлення неосвітлених ділянок) буде залишатись 

постійною. Таким чином спостерігатиметься підтримання анізотропного 

травлення по всій товщині фоторезистної плівки ХСН з тією ж селективністю, 

що й на початковому етапі травлення (якщо знехтувати певною зміною 

концентрації травника протягом процесу) за рахунок чого можна досягати 

більш глибокого рельєфу структури. Підтравлювання, якщо ж воно все таки 

буде, може призвести до розширення верхніх ділянок отримуваного рельєфу 

через те, що вони будуть контактувати з травником протягом найдовшого часу, 

в порівнянні із іншими, більш глибокими ділянками рельєфу та в зв’язку не з 

абсолютною селективністю процесу травлення. 

Прикладом реалізації вище сказаного є створення періодичної структури 

методом фототравлення через шаблон. Для цього на підкладинку наносився 

шар потрійного халькогеніду As40S30Se30 з товщиною d = 300 нм. Потім 

підкладка із нанесеною плівкою халькогеніду відпалювалась при температурі 

близькій до Tg (~170 ºС) протягом 1 год. Після відпалу на поверхню 

халькогеніду послідовно наносився металевий шар (Au) з товщиною 30 нм та 

шар цього ж потрійного халькогеніду (100 нм). Таким чином була отримана 

плівка із трьома робочими шарами: відпалений шар As40S30Se30, шар золота та 

свіжоосаджений шар As40S30Se30. Дана плівка розташовувалась в оптичній 

схемі, де проводився процес експонування свіжоосадженого шару As40S30Se30 

при застосуванні методу традиційної інтерференційної літографії. Потім 

здійснювалось послідовне протравлювання верхнього халькогенідного шару та 

металічного через отриману халькогенідну маску. Таким чином, в результаті  

цих дій було сформовано золоту маску на поверхні відпаленого халькогеніду 

As40S30Se30 у вигляді смужок золота з просторовою частотою 1300 мм-1. 

Наступним кроком було експонування відпаленого шару As40S30Se30 із 

золотими смужками, які слугували шаблоном, випромінюванням ртутної лампи 

і одночасне протравлювання (фотостимульоване травлення відпаленого шару 

ХСН через металічну маску). При цьому використовувався той же селективний 
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травник на основі амінів та інтегральне випромінювання ртутної лампи, що 

застосовувались і в процесі традиційної літографії при формуванні золотого 

шаблону.  

На рис. 3.3.2 (а, б) приведено АСМ - зображення отриманої дифракційної 

структури, сформованої на плівці As40S30Se30 методом фототравлення через 

металеву маску. Структура має вигляд дифракційної гратки з глибиною 

рельєфу, яка досягає 0,22 мкм, а форма профілю штриха є трапецевидною, 

достатньо близькою до прямокутної. Спостерігається значна глибина модуляції 

рельєфу, а також якісна поверхня штрихів гратки. 

 

 

 

Рис. 3.3.2. АСМ зображення дифракційної структури, створеної в шарі 

As40S30Se30 методом фототравлення через Au маску [121]. 

 

Сформована дифракційна структура має відповідні властивості 

дифракційної гратки. На рис. 3.3.3 наведена спектральна залежність 

дифракційної ефективності даного зразка, покритого відбиваючим шаром Al. 

Криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному (Es) та паралельному (Ep) 

розташуванню електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки. 

Як видно з рисунка, велика глибина модуляції та не синусоїдальний профіль 

б 

а 
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штриха гратки обумовлюють високі (до 60%) значення дифракційної 

ефективності у видимій та ближній ІЧ області спектру. 

Таким чином, явище фототравлення дозволяє отримувати маски та 

рельєфні структури з глибоким рельєфом завдяки меншій величині бокового 

ізотропного підтравлювання, яке має місце в традиційній літографічній 

технології. В певних наближеннях рідинне фототравлення можна назвати 

аналогом більш затратного сухого іонного анізотропного травлення в 

традиційній технології [122]. 
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Рис. 3.3.3. Спектральний розподіл дифракційної ефективності гратки 

сформованої на плівці As40S30Se30 методом фототравлення через металеву 

маску: криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та паралельному 

розташуванню електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки 
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3.4. Літографічний процесс на реверсивних перетвореннях в ХСН 

 

Як зазначалось вище, у свіжонапилених плівках ХСН спостерігаються 

нереверсивні, малі реверсивні та перехідні фотостимульовані зміни. Ці всі 

перетворення можуть призводити також і до зміни розчинності плівок ХСН в 

протравлювачах. Варто відзначити, що вклад фотостимульованих перехідних та 

реверсивних (якщо він є взагалі) перетворень структури свіжоосаджених плівок 

ХСН в зміну їх розчинності є незначним порівняно із вкладом нереверсивних 

змін (тому традиційний фотолітографічний процес базується саме на останніх). 

У відпалених шарах ХСН нереверсивні перетворення вже не спостерігаються, 

натомість в них присутні перехідні, які існують лише під час освітлення і 

швидко релаксують після вимкнення світла, та малі реверсивні зміни, що 

можуть бути ліквідовані шляхом відпалу при температурі близькій до 

температури розм’якшення даного халькогеніду. Вище було описано 

фотолітографічний процес з використанням явища фототравлення, яке 

базується на перехідних змінах в тонких плівках ХСН.  

При подальших дослідженнях було виявлено, що розчинність відпалених 

халькогенідних плівок, в тому числі плівок на основі германію, може 

змінюватись і за рахунок реверсивних фотостимульованих перетворень [123]. 

Подальшими дослідженнями було продемонстровано, що ці зміни розчинності, 

не зважаючи на їх не великі значення, також можуть бути використані в 

фотолітографічному процесі шляхом оптимізації умов експонування та складу 

селективних травників, що й було зроблено та запатентовано [124]. 

Потрібно зазначити, що подібні результати на склі складу As42S58 були 

отримані авторами [125]. Для того щоб отримати відповідний рельєф на As42S58 

пластині автори проекспонували квадратну ділянку зразка зі стороною 200 мкм 

випромінюванням Yb:YAG лазера (довжина хвилі 1048 нм, частота повторень 

1,5 МГц, довжина імпульсу ~ 400 фс). Після такого експонування зразок 

протравлювався протягом 12 хвилин в 0.1M водному розчині КОН, який діяв як 

позитивний травник, тобто протравлював фотомодифіковану лазерним 
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випромінюванням ділянку зразка зі швидкістю 270 нм/хв. Після виходу процесу 

протравлювання на насичення була виміряна глибина утвореного рельєфу, яка 

склала величину 3.2 мкм. Так як при продовженні процесу травлення глибина 

рельєфу не зростала (верхня і нижня поверхні зразка протравлювались з тією ж 

швидкістю) автори зробили висновок, що глибина заглиблення визначалась 

глибиною фотомодифікованого матеріалу. 

В даному розділі представлено результати дослідження реверсивних змін в 

тонких плівках на основі халькогенідів германію та можливості створення на їх 

основі фотолітографічного процесу, який в подальшому будемо називати 

фотолітографічним процесом на реверсивних перетвореннях. 

 

3.4.1. Швидкість розчинення халькогенідних плівок та селективність 

травлення при різних фотопроцесах. 

Дослідження фотостимульованих змін розчинності відпалених плівок ХСН 

на основі германію (змін розчинності в результаті реверсивних 

фотоструктурних перетворень) проводилось з використанням описаного вище 

методу кварцового резонатора. Зразки готувались термічним напиленням та 

відпалювались на повітрі при температурах близьких до Тg. На рис.3.4.1 

представлено кінетичні залежності травлення відпалених плівок Ge25Se75 в 

селективному протравлювачі на основі амінів, початкова товщина (d0) яких 

складала 300 нм. Крива 1 відповідає відпаленому та неекспонованому шару, 2 – 

відпаленому та проекспонованому перед процесом травлення інтегральним 

випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 протягом 45 хв, 3 – відпаленому і 

експонованому в процесі травлення інтегральним випромінюванням тієї ж 

лампи (фототравлення).  
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Рис. 3.4.1. Кінетики розчинення відпалених халькогенідних шарів складу 

Ge25Se75 в травнику на основі амінів: крива 1 відповідає травленню відпаленого 

та неосвітленого шару, 2 – відпаленого та проекспонованого перед процесом 

травлення інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 протягом 

45 хв, 3 – відпаленого і експонованого в процесі травлення інтегральним 

випромінюванням тієї ж лампи [114]. 

 

Як видно з рисунка, вибраний протравлювач на основі амінів, який 

використовується в традиційній літографії та літографії на основі ефекту 

фототравлення, після необхідної оптимізації для використання в процесі 

фотолітографії на реверсивних перетвореннях також проявляє певну 

селективність, причому, як і у випадку фототравлення, спостерігається 

позитивна селективність, інакше кажучи, швидше протравлюються ділянки, які 

були проекспоновані перед травленням. Проте експозиція, яка необхідна для 

отримання значення селективності на реверсивних перетвореннях рівного 4 

(рис. 3.4.1), в ~15 разів вища, ніж для літографії з використанням 

фототравлення (для витравлювання 0,5 початкової товщини). 
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Рис. 3.4.2. Кінетики розчинення відпалених шарів Ge33Se67 (криві 1 та 2) та 

Ge25Se75 (криві 3 та 4) в селективному травнику на основі амінів: 1, 3 – 

неекспоновані шари, 2, 4 – проекспоновані випромінюванням аргонового 

лазера шари [126].  

 

Подальші дослідження проводились на різних складах халькогенідів на 

основі германію, зокрема, на Ge25Se75 та Ge33Se67. На рис. 3.4.2 представлено 

порівняльні кінетичні залежності травлення шарів Ge25Se75 та Ge33Se67 в 

селективному протравлювачі на основі амінів, початкова товщина (d0) яких 

складала 300 нм (d – товщина відповідного шару, що залишилась після 

протравлювання, t – час травлення). Всі зразки до експонування були відпалені 

при температурі 1800С протягом 1 год. Криві 1 та 2 на рис. 3.4.2 відповідають 

неекспонованому та проекспонованому випромінюванням аргонового лазера 

(енергетична густина 25 мВт/см2, час експонування – 45 хв) шарам Ge33Se67, 

криві 3 та 4 таким же чином обробленим шарам Ge25Se75, відповідно. 

Як можна бачити з рисунка, безводний протравлювач на основі амінів 

характеризується достатньо високою селективністю для відпалених шарів обох 

складів, причому для використовуваного протравлювача більшою 
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селективністю, за даних умов експонування, характеризується Ge25Se75 

(відношення значень нахилів кривих 3 та 4) в порівнянні з Ge33Se67 (відношення 

значень нахилів кривих 1 та 2). Величина селективності досягала 5 для Ge25Se75, 

а для Ge33Se67 – 3. Оскільки для стекол Ge25Se75 та Ge33Se67 поглинання на 

довжині хвилі аргонового лазера є досить значним, то нахили кривих, які 

порівнювали, брали на початкових етапах кінетичних кривих. 

Вищу селективність в Ge25Se75 можна пояснити, враховуючи той факт, що 

даний склад є стехіометричним для розрізу Ge-Se (так зване 

«самоорганізоване» скло) [127]. Це означає, що даний склад характеризується 

мінімальною кількістю «неправильних» гомополярних зв’язків, а величина 

селективності визначається не стільки величиною привнесених змін в 

структуру скла в результаті експонування, скільки їх співвідношенням із 

кількістю «неправильних» зв’язків, які існували до процесу експонування 

плівки. Оскільки обидва склади (Ge25Se75 і Ge33Se67) оброблялись в тотожних 

умовах, то кількість привнесених змін в першому наближені теж буде 

тотожною, а їх співвідношення з кількістю «неправильних» зв’язків у 

вихідному склі буде на користь Ge25Se75. Саме це, на нашу думку, є причиною 

того, що халькогенідне скло цього складу («самоорганізоване» скло) 

характеризується вищою світлочутливістю в даному процесі і тому, подальші 

наші дослідження проводились саме на склі Ge25Se75. 

При оптимізації процесів обробки (нанесення, відпалу, експонування та 

травлення) плівок Ge25Se75 величина селективності, яка досягнута в 

попередньому експерименті, є достатньою для реалізації фоторезистного 

процесу на основі фоторезистів цих складів.  

3.4.2. Фотолітографічний процес в плівках розрізу  Ge-Se на реверсивних 

перетвореннях. 

В даному параграфі описані дослідження, які спрямовані на підтвердження 

того, що в основі розглянутого в цьому розділі фотолітографічного процесу на 

відпалених плівках ХСН є саме реверсивні фотостимульовані зміни в цих 
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плівках. Дані дослідження проводились на плівках халькогенідів германію 

(Ge25Se75). 

Зразки готувались шляхом послідовного термічного нанесення у вакуумі 

шару Cr товщиною 30 нм та шару халькогеніду Ge25Se75 товщиною 300 нм на 

скляні підкладки. Потім здійснювався їх термічний відпал в атмосферних 

умовах при температурі 200оС протягом 1 год. Далі було проведено 

експонування цих зразків періодичним світловим полем (інтерференційною 

картиною), створеним лазерним випромінюванням (ЛГН-503, λ = 476,5 нм) з 

енергетичною густиною 25 мВт/см2 протягом 30 хв. Після цього один зразок 

відкладався, а решта піддавались повторному відпалу. Такі цикли відпал-

експонування повторювали кілька разів. Відкладені після кожного етапу 

експонування та відпалу зразки одночасно протравлювались в розчині на основі 

амінів при температурі 25°С протягом 15 хв. 

В результаті на всіх експонованих та протравлених зразках були 

сформовані структури, АСМ – зображення та профіль, однієї з яких 

представлено на рис 3.4.3. Як можна бачити з рисунка, отримана структура 

являє собою різновид дифракційної гратки. В процесі характеризації 

отриманого періодичного рельєфу були визначені його морфологічні параметри 

та величина дифракційної ефективності. Для порівняння ми досліджували саме 

дифракційну ефективність структур, сформованих на плівках Ge25Se75 в 

результаті кожного вище описаного циклу (перед вимірюванням дифракційної 

ефективності гратки попередньо покривались відбиваючим шаром алюмінію). 

Період гратки складав близько 1,35 мкм, а глибина її рельєфу досягала  

~ 120 нм. Форма профілю штрихів свідчить про те, що за час травлення процес 

розчинення халькогеніду поблизу поверхні шару відбувався більш активно, ніж 

в його глибині. Це є наслідком того, що приповерхнева частина отримала 

більшу енергетичну експозицію, а також мала триваліший контакт із 

травником. 
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Рис. 3.4.3. АСМ – зображення рельєфної структури записаної на плівці Ge25Se75. 

 

Спектральний розподіл дифракційної ефективності отриманих граток 

наведено на рис.3.4.4 (а - перпендикулярне та б - паралельне розташування 

електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів гратки). Номер кривих 

на рисунках відповідає номеру циклу, в якому було сформовано відповідну 

дифракційну структуру.  

Як видно з рисунка, характеристики отриманих граток дуже мало 

відрізняються одна від одної, що вказує на фактично повну реверсивність 

даного фоторезистивного процесу. Це також може бути засвідчене тим, що при 

селективному травленні проекспонованих та відпалених шарів жодних 

структур не було отримано (відпал повністю стирає записану інформацію), а 

швидкості їх протравлювання не залежали від кількості відпалів [126, 128]. 

Тобто, провівши даний експеримент ми можемо однозначно стверджувати, що 

фотолітографічний процес, який ми описували в даному розділі, базується саме 

на реверсивних (повністю оборотних) фотоперетвореннях в плівках ХСН. 
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Рис. 3.4.4. Спектральний розподіл дифракційної ефективності граток, 

сформованих на плівках Ge25Se75: номер кривих відповідає номеру циклу, в 

якому було сформовано відповідну дифракційну структуру (а - 

перпендикулярне та б - паралельне розташування електричного вектора 

світлової хвилі відносно штрихів гратки). 

 

3.4.3. Дослідження реверсивних перетворень в плівках ХСН методом 

комбінаційного розсіювання світла. 

Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла (КРС) застосовувалась 

для дослідження трансформації плівок системи Ge-Se на різних етапах обробки 

від напилення і до процесу лазерного експонування відпалених шарів. 

Зразки для досліджень виготовлялись методом термічного осадження у 

вакуумі 2 × 10–3 Па, адгезивного шару Cr та халькогенідного шару (Ge33Se67 або 

Ge25Se75) товщиною 200 нм на скляні підкладинки. На рис. 3.4.5 та 3.4.6 

приведені cпектри комбінаційного розсіювання світла плівок Ge25Se75 та 

Ge33Se67, де криві 1 відповідають спектру КРС свіжонапилених плівок, 2 – тих 

же плівок,  але відпалених при температурах близьких до Tg для відповідних 

стекол протягом 1 години. 
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Рис. 3.4.5. Спектри КРС плівок Ge25Se75: крива 1 свіжоосаджена плівка, 2 – 

відпалена плівка. 

 

Спектри раманівського розсіювання свіжоосаджених плівок (криві 1 на 

обох рисунках) вказують на те, що їх структура є сильно невпорядкованою і 

коливні моди, які характерні для об’ємних стекол відповідного складу (для 

більш наглядного порівняння на рис.3.4.7 приведені КРС спектри стекол 

складів  GexSex-1 [127]) в них є слабко вираженими, тому можна говорити, що 

ми маємо плівки певного брутто складу з великою (переважаючою) кількістю 

розірваних зв’язків (плівки є незаполімеризовані).  

Відпал при температурах близьких до Тg наближає властивості даних 

плівок до властивостей об’ємних стекол відповідного складу, що явно 

демонструється кривими (2 на рисунках 3.4.5 та 3.4.6), де чітко проявляються 

моди, що відповідають коливанням тетраедрів зі спільною вершиною та 

коливанням бітетраедрів зі спільним ребром, відповідно (так звані Сorner-

Sharing та Edge-Sharing коливання), і які є основними в КРС спектрах стекол 

Ge-Se. Окрім того, різниця в складах чітко проявляється в співвідношенні 

інтенсивностей, що відповідають коливанням тетраедрів зі спільною вершиною 
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та моди в околі 260 см-1, які притаманні коливанням Se-Se в ланцюгах селену 

(chain mode) [127].  
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Рис. 3.4.6. Спектри КРС плівок Ge33Se67: крива 1 – свіжоосаджена плівка,  

2 – відпалена плівка. 

 

Потрібно зазначити, що певна полімеризація свіжоосадженої плівки 

досягається і її експонуванням світлом з області власного поглинання даного 

скла. Автори роботи [127] досліджували вплив зміни концентраційного складу 

стекол розрізу Ge-Se на їх спектри КРС і показали, що величина 

співвідношення інтенсивностей Corner-Sharning моди та смуги в околі 260 см-1 

зростає із збільшенням вмісту Ge в склі. Таку ж саму тенденцію ми 

спостерігаємо і в нашому випадку, де при переході від Ge25Se75 до Ge33Se67 

співвідношення між інтенсивностями цих піків змінюється в сторону 

збільшення (від ~ 2 до ~ 6) [126].  
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Рис. 3.4.7. Спектри КРС GexSe100-x з різним вмістом Ge (x), де х в околі 

10%< x>33.33% [127]. 

 

На рис. 3.4.8 наведено спектри раманівського розсіювання Ge25Se75 плівок, 

осаджених на кремнієву підкладку, відпалених в атмосфері повітря при 

температурі 200оС протягом 15 хвилин (крива 1) та експонованих лазерним 

випромінюванням (Езб =2,33 еВ) протягом 10, 20 та 30 хвилин, криві 2, 3, 4,  
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відповідно [119]. Час експонування плівок вибирався, виходячи з можливості 

спостереження чітко виражених змін в плівках, які можна було зафіксувати за 

допомогою КРС спектроскопії. Окремо варто відзначити, що для появи 

селективності травлення опромінених та неопромінених ділянок плівки час 

експонування міг бути значно меншим, що вказує на можливість використання 

селективного травлення, як чутливого методу для дослідження 

фотореверсивних процесів в ХСН. 
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Рис. 3.4.8. КРС спектри плівки Ge25Se75: відпаленої (крива 1), відпаленої та 

експонованої протягом 10, 20 та 30 хвилин (криві 2, 3, 4, відповідно) [119]. 

 

Cмуги, що проявляються в раманівському спектрі вихідного зразка (крива 

1) можна віднести до певного типу коливань на основі запропонованої в роботі 

[127] моделі неупорядкованої сітки, яка складається з тетраедрів GeSe4/2 зі 

спільною вершиною та бітетраедрів Ge2Se8/2 зі спільним ребром, що мають 

також частку “неправильних” зв’язків. Згідно цієї моделі, смуга з частотою в 

околі 185 см-1 відповідає дихаючим модам тетраедрів GeSe4/2, які складаються з 

4-х атомів Se і одного атома Ge, причому в цій сітці тетраедри мають спільний 

атом Se. Смуга, що має частотне положення біля 205 см-1, відповідає дихаючій 

моді бітетраедрів Ge2Se8/2. Інтенсивна смуга з частотою 260 см-1 відповідає Se-

Se коливанням в Sen ланцюжках. 
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Слабко інтенсивні смуги, що спостерігаються як плечі з низькочастотного 

боку в смугах із частотами - 260 та 185 см-1, відповідають Se-Se та Ge-Ge 

коливанням в нанокластерах, які збагачені на Se та Ge, відповідно.  

Як видно з рис. 3.4.8, експонування плівки лазерним випромінюванням  

(Езб = 2,33 еВ) призводить до суттєвих змін як в інтенсивності основних смуг, 

так і їх частотного положення. Зокрема, інтенсивність смуги з частотою  

260 см1, що відповідає Se-Se коливанням, зростає зі збільшенням часу 

лазерного опромінення, а сама смуга поступово зміщується в низькочастотний 

бік і після 30-ти хвилинної обробки її частота вже складає 252 см-1. 

Інтенсивності смуг з частотами 185 та 205 см-1, навпаки, поступово 

зменшуються, в той же час низькочастотні зсуви в них незначні – 1,5 см-1.  

На рис. 3.4.9 показано динаміку зміни площ основних смуг КРС спектрів 

(рис. 3.4.8) під дією лазерного випромінювання. Зміна площі в нашому випадку 

відповідає зміні кількості тих чи інших зв’язків, яким властиві коливання 

відповідної частоти. З рисунку добре видно, що зростання інтенсивності смуги 

в околі 260 см-1 (крива 3) однозначно корелює (обернена кореляція) зі 

зменшенням інтенсивності смуг в області 185 (крива 1) та 205 см-1 (крива 2). 

Найбільш ймовірно, що в локальній точці, яку опромінювали лазерним 

випромінюванням, відбулися структурні перетворення в сітці скла, а саме - 

зруйнувалася певна кількість тетраедрів GeSe4/2 зі спільною вершиною та деяка 

кількість бітетраедрів Ge2Se8/2 зі спільним ребром, водночас разом з цим 

збільшилася кількість ланцюжків Sen і, відповідно, Se-Se коливань, причому 

зсув смуги з максимумом при 260 см-1 в сторону менших частот вказує на те, 

що зі збільшенням кількості ланцюжків Sen деякі з них замикаються, формуючи 

селенові кільця [129, 130]. 
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Рис. 3.4.9. Зміна площ інтенсивних смуг КРС спектрів (рис. 3.4.8) з ростом 

експозиції лазерного опромінення: крива 1 відповідає зміні площі інтенсивної 

смуги з максимумом в околі 185 см-1, 2 –205 см-1, 3 - 260 см-1. 

 

Потрібно також відзначити, що після припинення дії лазерного 

випромінювання на плівку її структура починає повільно релаксувати в 

напрямку до початкового стану і раманівський спектр змінюється відповідним 

чином (спостерігається низькотемпературний відпал, який відбувається при 

кімнатній температурі).  

На рис. 3.4.10 представлено спектри КРС тієї ж плівки, що й на рис. 3.4.5. 

Крива 1 відповідає спектру свіжоосадженої плівки, 2 - відпаленої плівки, 3 – 

відпаленої та експонованої плівки, 4 – повторно відпаленої. Експонування 

плівки здійснювалось лазерним випромінюванням (ЛГН-503, λ = 476,5 нм) з 

енергетичною густиною 25 мВт/см2 та тривалістю 30 хв. З рисунка чітко видно, 

що процес експонування досить помітно вливає на структуру плівки. 

Спостерігається зменшення інтенсивності основного піку та незначне 

збільшення піку в околі 260 см-1
 (зростання кількості зв’язків Se-Se), а також 

поява нового піку при 172 см-1, що є характерним для гомополярних зв’язків 

Ge-Ge (крива 3). Саме ці зміни і дозволяють здійснювати селективне 

розчинення плівки, тобто зростання експозиції призводить до збільшення 
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швидкості травлення відпалених стекол в безводних травниках на основі амінів, 

що підтверджує допущення, виказане авторами [131] про те, що розрив 

полімерної сітки плівки халькогенідів при травленні відбувається по 

гомополярним (дефектним) зв'язкам. Теж саме стверджують і автори [132], які 

досліджували процеси травлення в плівках As-S і показали, що основним 

фактором, який впливає на швидкість розчинення цих плівок є концентрація 

гомополярних зв‘язків S-S. Це підтверджує і крива 3 (рис. 3.4.10), яка описує 

більш невпорядковану структуру плівки порівняно із неекспонованою  

(крива 2). 
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Рис. 3.4.10. Спектри КРС плівок Ge25Se75: крива 1 відповідає спектру 

свіжонапиленої плівки, 2 – відпаленої плівки, 3 - відпаленої та експонованої 

плівки, 4 – повторно відпаленої плівки. 

 

Повторний відпал наближає властивості плівки до вихідних (крива 4). При 

порівнянні кривих 2, 3, 4 варто відзначити, що необхідно приділяти увагу не 

скільки на інтенсивності основних піків, скільки на їх співвідношення на 

кожному із спектрів. 
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3.5. Наночастинки As2S3 в матриці SiOx. 

 

В попередніх розділах ми продемонстрували можливість реалізації 

фотолітографічного процесу на реверсивних фотоіндукованих перетвореннях в 

плівках ХСН. До таких реверсивних фотоіндукованих ефектів належить і 

довгохвильовий зсув краю поглинання в ХСН (фотопотемніння), який 

спостерігається при експонуванні плівок світлом із області власного 

поглинання. Відновлення вихідних оптичних характеристик проекспонованих 

плівок досягається відпалом експонованих зразків при температурі близькій до 

температури склотворення досліджуваної речовини. Цикли експонування – 

відпал (запис-стирання) можна повторювати багаторазово, при цьому 

закономірності протікання цих процесів фактично не змінюються. В результаті 

численних досліджень з використанням великого набору методик було 

встановлено, що оборотні фотоструктурні зміни пов'язані, в основному, із 

змінами структури шарів на рівні середнього порядку з характерними 

розмірами 0,4-0,8 нм [52, 133]. Такі висновки вказували на необхідність 

вивчення впливу товщини плівок ХСН на фотоіндуковані зміни їх 

характеристик, що також може дати додаткову інформацію для кращого 

розуміння, в тому числі та ефектів, на яких базуються фотолітографічні 

процеси в цих плівках. 

Окрім того, авторами [46] був виявлено істотне підсилення ефекту 

оборотного фотопотемніння в композитних As2S3/SiOх шарах у випадку, коли 

розміри частинок As2S3 у SiOх матриці стають порівнянними з характерними 

розмірами середнього порядку в халькогенідних стеклах. Нижче наводяться 

результати подальших досліджень реверсивного фотопотемніння ХСН в 

композитних наноструктурах As2S3/SiOx з використанням ІЧ- і рамановської 

спектроскопії.  
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3.5.1. Оптичні характеристики нанокомпозиту As2S3/SiOx 

Зразки для вимірювань одержували термічним випаровуванням з 

молібденових випаровувачів скловидного As2S3 і монооксиду кремнію SiO і 

послідовного осадження на кварцові та кремнієві поліровані підкладки у 

вакуумі 2.10-3 Па. Швидкість осадження шарів контролювалася за допомогою 

каліброваного кварцового вимірювача товщини і складала величину порядку  

0.1 нм/с, отримані товщини осаджених зразків вимірювались 

мікроінтерферометром МИИ-4. Були виготовлені багатошарові зразки з 

поперемінним чередуванням шарів As2S3 і SiOx. Число тотожних пар шарів 

вибирали так, щоб сумарна товщина As2S3 знаходилася в межах 90-130 нм. 

Ефективна (усереднена) товщина шарів SiOx у всіх зразках складала 5 нм, а 

ефективна товщина шарів As2S3 змінювалися від 0,7 до 2,5 нм. (Говоримо про 

«ефективну товщину», так як при таких параметрах плівки вона не може бути 

суцільною і саме поняття «товщина» при цьому втрачає загальноприйняте 

значення). Крім того, в процесі осадження окремих шарів дві частини зразка 

поперемінно (почергово) екранувалися, що дозволяло одержати на підкладці 

окрім багатошарової структури також суцільні контрольні плівки As2S3 і SiOx з 

товщиною, рівною сумі товщин відповідних шарів нанесеної композитної 

структури. В подальшому такі зразки використовувались в якості контрольних. 

Одержані зразки для стабілізації їх характеристик і виключення 

нереверсивних змін відпалювали в атмосфері азоту при температурі 4500 С 

протягом 2 годин. Після цього проводилося експонування при 770 С (зразки 

занурювалися в рідкий азот) інтегральним випромінюванням ртутної лампи 

ДРШ-250 або випромінюванням аргонового лазера з довжиною хвилі 514 нм 

(інтенсивність на поверхні зразка - 50 мВт/см2) впродовж 1 години. Для 

відтворення доекспозиційних характеристик досліджуваних структур відпал у 

вище наведених умовах повторювався. Такі цикли експонування-відпал 

повторювались до 20 раз. Оскільки надтонкі шари як SiOx, так і, тим більш, 

As2S3 є несуцільними, острівцевими, одержані “багатошарові” зразки 

становлять по суті композитне середовище As2S3/SiOx. Вміст SiOx в цих зразках 
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в 2-7 раз більший, ніж As2S3, тому їх структуру можна розглядати як набір 

нановкраплень As2S3, розмір і густина яких визначається ефективною 

товщиною і фактором заповнення в матриці SiOx. 

Для характеризації одержаних зразків використовували оптичну, 

інфрачервону (ІЧ) спектроскопію та спектроскопію комбінаційного розсіяння 

(мікро-КРС). ІЧ спектри в області 800-1200 см-1 записувалися за допомогою 

двопроменевого спектрофотометра Specord 85 IR на плівках, осаджених на 

кремнієві підкладки (спектри підкладок без плівок використовувалися як 

контрольні).  

Оптичні дослідження виконані на спектральному коплексі КСВУ-23. 

Вимірювалось пропускання зразків T, відбивання з боку плівки R та підкладки 

R’ при нормальному падінні. Потім за допомогою методики, детально описаної 

в [134], яка враховує інтерференцію в тонкому шарі, товщину плівки d та 

оптичні константи підкладки, розраховувались оптичні константи 

досліджуваних плівок. Слід відзначити, що показники заломлення відпалених 

плівок SiOх та кварцевої підкладки досить близькі і відбивання на межі 

композит-підкладка невелике (3%). Тому для розрахунку коефіцієнта 

поглинання  можна з непоганою точністю використати наближену формулу 

без урахування інтерференції: 

                  


    










1 1
1

d

R

T
a a R T aln '               (3.1)  

де a=(n3-1)2/(4n3), n3 - показник заломлення кварцевої підкладки. Цей вираз 

застосовувався для розрахунку коефіцієнту поглинання кластерів As2S3 в 

композиційних шарах, причому в якості d використовувалась сумарна товщина 

шарів As2S3, яка вимірювалась на контрольних зразках. Така методика дає 

можливість співставляти результати, одержані на суцільних плівках As2S3 (з 

урахуванням інтерференції [134]) та надтонких шарах. 
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Рис. 3.5.1. Спектр ІЧ поглинання відпаленої плівки SiOx з х=1.5. 

На рис.3.5.1 представлено ІЧ спектр контрольного зразка з суцільною 

плівкою SiOx товщиною 450 нм (90 шарів) в області 800-1200 см-1. Основна 

смуга поглинання (пік в діапазоні 1000 – 1100 см–1 в залежності від значення 

індексу стехіометрії) зумовлена валентними асиметричними коливаннями 

атомів кисню у «містках» Si-O-Si. Склад матриці SiOx (індекс стехіометрії х) 

визначався за положенням максимуму цієї смуги поглинання з відомої 

залежності [135] для оксидних плівок, отриманих термічним випаровуванням. 

Для досліджуваних зразків, які також проявляють фотоіндуковані реверсивні 

зміни, як і «чисті» плівки ХСН [136] значення х виявилося рівним 1,5 [47, 137]. 

Зміна складу плівок (від вихідного SiO до SiOx з х=1.5) вказує на те, що під час 

осадження відбувалося доокислення SiO внаслідок низької швидкості 

осадження.  

На рис. 3.5.2, а (крива 3) показано спектр коефіцієнта поглинання 

контрольного шару SiO1,5, нанесеного на кварцеву підкладинку [137]. Видно, що 

шари SiOx вказаного складу слабко поглинають в області краю міжзонних 

переходів As2S3, тому поглинання композитних As2S3/SiO1,5 шарів буде 

визначатись, в основному, поглинанням часток As2S3. На цих же контрольних 

шарах SiO1,5 були проведені дослідження впливу циклів експонування та 

відпалу на поглинання в досліджуваній області спектру (2,2 – 3,2 еВ). Було 
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встановлено, що при даних умовах експонування та відпалу ніяких 

фотостимульованих та термостимульованих змін в шарах SiO1,5 не 

спостерігається. Це дозволяє вивчати фотопотемніння наночасток халькогеніду 

(тобто зміну коефіцієнта поглинання) в оксидній матриці SiO1,5 за допомогою 

вимірювання коефіцієнта поглинання композитних зразків.  

 

Рис. 3.5.2. Спектральна залежність коефіцієнта поглинання α контрольної 

плівки As2S3 товщиною 127 нм (а), та композитної структури As2S3/SiOx з 

товщиною кожного шару As2S3 в композиті 1.4 нм (б) та 0,7 нм (с) (криві 1 та  

2 – експонований та відпалений зразки, відповідно). Крива 3 на рис. 3.5.2 (а) – 

спектральна залежність коефіцієнта поглинання SiOx з х=1.5. 

 

Оптичні дослідження, проведені на відпалених і експонованих зразках 

вказують на зміщення краю поглинання всіх зразків в довгохвильову область 

(фотопотемніння) в результаті опромінення. На рис. 3.5.2 представлено 

спектральну залежність коефіцієнта поглинання α контрольної плівки As2S3 

товщиною 127 нм (а) та композитної структури As2S3/SiOx з товщиною кожного 
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шару As2S3 в композиті 1.4 нм (б) та 0,7 нм (с) (криві 1 та 2 – експонований та 

відпалений зразки, відповідно). Як можна бачити з рис. 3.5.2, при переході від 

суцільних плівок As2S3 до наношарів величина зміщення краю поглинання 

істотно збільшується. Це зміщення можна описати зміною ширини оптичної 

щілини ∆Eg і прослідкувати його поведінку в залежності від ефективної 

товщини шарів. Величина фотостимульованої зміни ширини оптичної щілини 

визначалась по величині зсуву краю поглинання на рівні =2,5104 см-1. 

Встановлено, що зі зменшенням ефективної товщини шарів халькогеніду в 

досліджуваних композитах (тобто при зменшені розмірів нановключень As2S3) 

спостерігається монотонне збільшення ∆Eg. Так, при ефективній товщині шару 

As2S3, рівній 2,5 нм, ∆Eg зростає на 40% в порівнянні з суцільною плівкою, що 

перевершує похибку визначення Eg. Коли ж «товщина» шару As2S3 

зменшується до 0,7 нм ∆Eg, в свою чергу, збільшується в 2,5 рази. Також слід 

зазначити, що величина коефіцієнта поглинання наношарів As2S3 менша, ніж 

суцільних плівок, що можна бачити порівнявши відповідні криві з рис. 3.5.2,а 

та рис. 3.5.2б,с.  

Реверсивне фотопотемніння в шарах As2S3 зумовлене двостадійним 

процесом: збудження електронної системи халькогеніду з послідуючою 

релаксацією атомної структури в новий, метастабільний стан. Раніше було 

запропоновано цілий ряд моделей, які пояснюють фотопотемніння виходячи із 

спостережуваних фотоструктурних змін. Ряд авторів пов’язують 

фотопотемніння зі змінами ближнього порядку – формуванням та перебудовою 

гомополярних зв’язків, заряджених дефектів, та ін. [133]. Інші автори віддають 

перевагу моделям, які зв’язують фотопотемніння зі змінами структури в 

маштабі середнього порядку [48, 138, 139]. Однак, незалежно від способу 

інтерпретації природи фотопотемніння, більшість авторів вважають 

[133,138,139], що електронна стадія цього процесу включає етап локалізації 

пари збуджених носіїв, формування самозахопленого екситона з подальшим 

існуванням його як пари змінної валентності, або ж з подальшою 

безвипромінювальною рекомбінацією, що приводить до метастабільної зміни 
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середнього порядку чи утворення незаряджених гомополярних зв’язків. Модель 

утворення самозахоплених екситонів узгоджується з відомими 

експериментальними фактами підвищення ефективності фотопотемніння при 

більш низьких температурах та при експонуванні світлом з енергією фотона 

нижчою межі фотопровідності [139]. Як зниження температури, так і 

збудження носіїв з малою кінетичною енергією приводить до менш інтенсивної 

їх дифузії від місця генерації. Це підвищує імовірність парної локалізації носіїв 

та в результаті збільшує ефективність фотопотемніння. 

Отримані нами результати також можна пояснити з допомогою моделі, яка 

припускає в якості одного із етапів процесу фотопотемніння парну локалізацію 

збуджених носіїв. При зменшенні розмірів часток халькогеніду (зменшення 

ефективної товщини напилюваних шарів ХСН), оточених діелектричною 

матрицею, обмежується область можливої дифузії збуджених носіїв, що 

приводить до збільшення ймовірності утворення самозахоплених екситонів і 

посилення фотоструктурних та оптичних змін. 

Що ж стосується зменшення коефіцієнта поглинання нанокомпозитних 

структур, яке пояснювалось [46] наявністю зв'язків As-О на межі поділу фаз 

As2S3 і SiOx, то це підтверджується і КР дослідженнями (дивись нижче), які 

вказують на зростання вмісту арсену в композитних структурах в порівнянні з 

суцільними, а значить, і на збільшення вірогідності формування таких оксидних 

зв'язків. 

3.5.2. Вплив температури на швидкість релаксації фотопотемніння 

наночасток As2S3 в матриці SiOx. 

Фотопотемніння є метастабільним станом експонованої плівки, який 

переходить в основний, стабільний під час відпалу такої структури при 

температурі близькій до Тg (цикли експонування-відпал, про які говорилось на 

початку розділу). Проте такий перехід від метастабільного до стабільного стану 

(релаксація фотопотемніння) відбувається і при температурах нижчих за Тg, а 

швидкість цього процесу якраз і залежить, в першу чергу, від температури. 

Щоб дослідити релаксацію фотопотемніння в залежності від часу зберігання та 
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температури зразки після експонування зберігали в термостаті при різних 

заданих значеннях температури, періодично вимірюючи їх оптичні 

характеристики. 

Виявилось, що кінетика релаксації фотопотемніння композитних структур 

(зміни Eg в процесі зберігання експонованого зразка при заданій температурі) 

добре апроксимуються експоненційною залежністю (3.2) з характеристичним 

часом релаксації, , який зменшується зі зростанням температури зберігання: 

                 Eg=А+В exp(-t/),                    (3.2)  

де А та В – константи, (А+В=Eg0 - початкове значення Eg безпосередньо 

після експонування),  - характеристичний час релаксації, який зменшується 

при зростанні температури зберігання досліджуваних зразків. 

Із набору експериментальних залежностей Eg (t), одна з яких для 

температури 313 К представлена на рис. 3.5.3, ми отримали значення  для 

різних температур релаксації. На рис. 3.5.4 показана залежність ln від 

оберненої температури. 

Експоненційна кінетика релаксації фотопотемніння в експонованих 

композитних плівках As2S3/SiOx пов‘язана з термостимульованих переходом від 

метастабільного стану композиту з меншим значенням Eg до основного, 

концентрація «фотостимульованих» дефектів N(t) в плівці при цьому буде 

зменшуватись з ростом часу зберігання. За умови Eg << Eg з достатньою 

ступінню точності можна допустити, що Eg (t)~ N(t) [50,140], і записати: 

N(t)=N0exp(-t/)    (3.3), 

де N0 - початкова концентрація фотоіндукованих дефектів безпосередньо після 

виключення фотоактивного експонування, що і вказує на експоненційну 

залежність Eg від часу зберігання зразків при певній температурі, яку ми і 

спостерігали в експерименті (див. рис. 3.5.3). 
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Рис. 3.5.3. Релаксація Eg при зберіганні композитної структури 

As2S3/SiO1.5 з ефективною товщиною шарів халькогеніду рівною 0,7 нм при 

температурі 313 К. 

 

Рис. 3.5.4. Залежність часу релаксації фотопотемніння  від оберненої 

температури. 

 

Характеристичний час релаксації () фотоактивованого зразка з 

метастабільного стану до основного описується виразом: 

1/ = Ωexp(-Ea/kT)   (3.4), 
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де Ω – коливна частота в метастабільному стані, Ea – енергія активації переходу 

з метастабільного стану у вихідний [140]. Використовуючи цю апроксимацію, 

ми можемо отримати значення енергії активації. Для композита  As2S3/SiO1.5 з 

ефективною товщиною шарів халькогеніду біля 0,7 нм було отримано значення 

Ea = 0,78 ± 0.06 eV [50, 137]. Величина енергії активації (висота бар‘єру при 

переході з метастабільного стану в основний) композиту  As2S3/SiO1.5 є меншою 

в порівнянні з суцільними плівками As2S3, де енергія активації складала 

величину порядку 1 eV.  

3.5.3. Спектри КРС нанокомпозиту As2S3/SiOx. 

Спектри мікро-КРС вимірювалися при кімнатній температурі за 

допомогою спектрометра Horiba Jobin Yvon T64000 з конфокальним 

мікроскопом Olympus BX41 (100хоб'єктив, NA=0.9) і реєструвалися 

охолоджуваним CCD-детектором. Збудження спектрів КРС здійснювалося Ar-

Kr лазером (збудж647 нм ) з потужністю  3 мВт. В даному дослідженні 

точність визначення частоти фононної лінії складала 0.15 см-1. Щоб уникнути 

нагріву зразка або його деградації потужність збуджуючого лазерного 

випромінювання варіювалася від 0.5 до 2 мВт, що відповідало щільності 

потужності випромінювання на поверхні зразка від 50 до 200 кВт/см2. 

На рис. 3.5.5 і рис. 3.5.6 зображено спектри КРС суцільної (контрольної) 

плівки As2S3 товщиною 120 нм та композитної структури As2S3/SiO1.5 з 

ефективною товщиною шару As2S3 0,7 нм, відповідно. Криві 1 (чорні) 

відповідають відпаленим зразкам, а криві 2 (червоні) – проекспонованим. 

Як можна бачити з цих рисунків, в спектрах КРС як суцільних 

(контрольних) шарів As2S3, так і композитних структур виразно виявляються 

смуги, характерні для тонких шарів термічно осаджених плівок стекол складу 

As-S. Найбільш яскраво вираженою для суцільних плівок As2S3 є смуга при 343 

см-1, яка відповідає симетричним коливанням пірамід AsS3. Окрім того, в КРС 

спектрах цих зразків чітко виділяються смуги біля 186 і 233 см-1 та плече в 

області 380 - 382 см-1, що є характерним для β - As4S4 [141-143]. Проте в 

композитних шарах з нановключеннями As2S3 істотно підсилюються (чи 
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появляються) смуги, які вказують на наявність в досліджуваних плівках 

фрагментів β- As4S4, а також α- As4S4. Так, основна смуга має максимум при 354 

см-1, і є, скоріш за все, суперпозицією двох смуг: смуги аурипігменту при 343 

см-1 та смуги при 362 см-1, яка характерна для реальгару (α- As4S4). Також 

яскраво виражені смуги при 223см-1 (α- As4S4 [143]) і 235 см-1 (β- As4S4 [141]), 

з'являється смуга при 275 см-1, яку пов'язують з наявністю в плівці фрагментів 

As4S3 [144]. Такі зміни в спектрах КРС вказують на те, що в нанокомпозитних 

плівках As2S3 спостерігається відхилення від стехіометричного складу в бік 

зростання вмісту арсену в них [144, 145]. Одначе, в більш високочастотній 

області спектру (400 – 500 см-1) досліджуваних нанокомпозитних зразків також 

спостерігаються смуги, які можна пов'язати зі структурними одиницями 

S=AsS3/2 (463 см-1), гомополярними зв'язками S – S (494 cм-1) та коливаннями 

атомів в кільцях S8 (475 см-1). Спектри наших зразків в цій області практично 

співпадають зі спектром КРС плівок As2S8 [146], тобто плівок з підвищеним 

вмістом сірки.  
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Рис. 3.5.5 Спектр КРС суцільної (контрольної) плівки As2S3 товщиною  

120 нм (крива 1 - відпалена плівка, крива 2 – проекспонована).  
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Рис. 3.5.6. Спектр КРС композитної структури As2S3/SiO1.5 з ефективною 

товщиною шару As2S3 0,7 нм (крива 1 - відпалена плівка, крива 2 – 

проекспонована).  

 

З цих даних можна зробити висновок, що при формуванні нанокомпозитів 

As2S3/SiO1.5 відбувається фазове розділення халькогеніду на кластери, збагачені 

миш'яком та сіркою [142], причому цей розподіл фаз зберігається і після 

відпалу зразків. 

В результаті експонування в спектрах КРС нові смуги не з'являються, проте 

відбувається зміна інтенсивності тих смуг, що спостерігались у відпалених 

зразках до експонування. Зокрема, збільшуються інтенсивності смуг, пов'язаних 

з кластерами, збагаченими миш'яком (223 см-1, 235 см-1, 362 см-1 та 275 см-1), і 

суттєво слабшають смуги, які можна віднести до кластерів з підвищеним 

вмістом сірки (область 400 – 500 см-1). Це може свідчити про таку зміну 

структури, яка рівноцінна перерозподілу гомополярних зв'язків.  

Фотостимульовані зміни в спектрах КРС нанокомпозитів As2S3/SiO1.5 (рис. 

3.5.5 та 3.5.6) вказують на перебудову ближнього порядку, зокрема 

перерозподіл гомополярних зв'язків, як можливу причину фотоструктурних 

перетворень в цих зразках. Релаксацію фотопотемніння можна пояснити як 
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обернений термостимульований перехід із метастабільного стану з пониженою 

шириною забороненої зони в основний стан.  

Таким чином, ефективність реверсивного фотопотемніння в 

нанокомпозитних структурах As2S3/SiOx, яка визначається зміною ширини 

оптичної щілини ∆Eg, монотонно зростає зі зменшенням ефективної товщини 

шарів халькогеніду в досліджуваних композитах. При зменшенні ефективної 

товщини шарів As2S3 в композиті до 0,7 нм ∆Eg при експонуванні збільшується 

в 2,5 рази порівняно з фотопотемнінням суцільної плівки As2S3. Цей ефект 

пояснюється просторовим обмеженням дифузійного пробігу фотозбуджених 

носіїв та зростанням імовірності формування замозахоплених екситонів з 

подальшою їх релаксацією, що призводить до структурної перебудови плівки і, 

як наслідок, до фотопотемніння.  

Дослідження спектрів КРС показали, що при формуванні нанокомпозитів 

As2S3/SiO1.5 відбувається розділення фаз халькогеніду на кластери, збагачені 

миш'яком та сіркою, причому цей розподіл фаз зберігається і після відпалу 

зразків.  

Зміни в спектрах КРС нанокомпозитів As2S3/SiO1.5 в результаті 

експонування чи відпалу вказують на перерозподіл гомополярних та 

гетерополярних зв'язків, що може бути можливою причиною фотопотемніння 

чи, принаймні, такий перерозподіл супроводжує цей фотоіндукований процес. 

 

3.6. Механізми явищ фотостимульованого травлення та травлення 

на реверсивних перетвореннях. 

 

Варто нагадати, що всі дослідження, про які йде мова в даній роботі, 

виконувались на відпалених плівках халькогенідних стекол, структура та 

властивості яких після відпалу наближаються до відповідних характеристик 

об’ємного скла того ж стехіометричного складу (рівноважний стан) і 

схематично з’єднання атомів в такій плівці може бути представлене так, як це 

показано на рис. 3.6.1 (а). (Тут потрібно відмітити, що для схематичної 
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демонстрації наших модельних уявлень ми вибрали одне з найбільш вивчених 

та часто застосовуваних з такою метою стекол As2S3). Процес експонування 

плівки ХСН фотоактивним світлом порушує встановлену рівновагу і 

призводить до певної перебудови зв’язків. Структуру такої плівки при 

опроміненні можна охарактеризувати станом динамічної рівноваги, що 

визначається умовами освітлення (інтенсивність, довжина хвилі) та 

температурою, при якій це опромінення відбувається. Цей, так званий, 

світлонасичений стан (перебудова зв’язків активована світлом) триває до тих 

пір, допоки плівка ХСН піддається освітленню. Такий динамічний стан є 

порівнянним з структурою скла при температурі поблизу температури 

склування [147].  

Що ж таке світлонасичений стан динамічної рівноваги та чим він 

характеризується? 

Як відомо, при достатній освітленості, в плівці ХСН генерується значна 

концентрація фотозбуджених носіїв, що є першим кроком до наступних 

фотоструктурних перетворень в ній, що підтверджується in-situ EXAFS, ЕПР і 

КРС дослідженнями на фотоекспонованих плівках ХСН [148]. Авторами цих 

робіт було показано, що початковим етапом процесу фотоперебудови є 

формування динамічних міжланцюгових зв'язків шляхом фотоіндукованого 

розпарювання електронів неподіленої пари. Наступні релаксації зв'язків (в тому 

числі і їх розриви) призводять до метастабільних структурних змін.  

Про це свідчить і явище фотостимульованої текучості (фотоіндукованої 

пластичності) в плівках бінарних халькогенідів та селену [149], яке 

характеризується зниженням в'язкості і підвищенням текучості плівок ХСН при 

їх експонуванні світлом достатньої інтенсивності та спостерігається тільки під 

час освітлення цих плівок. Було запропоновано кілька мікроскопічних 

механізмів фотоіндукованої пластичності [150, 151]. Фріцше [150] вважає, що 

фотоіндукована пластичність пов’язана із фотогенерацією пар змінної 

валентності та рекомбінаційно-стимульованим переміщенням атомів. 
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Рис. 3.6.1. Схематичне зображення 

фрагментів структури плівки As2S3: до 

опромінення (а), при освітленні (а, б, в) 

та після опромінення (а, в) відпаленої 

плівки. 

Інші автори [151], базуючись на 

результатах EXAFS і комбінаційного 

розсіювання світла, запропонували 

пояснення, згідно якого сітка 

ковалентних зв'язків трансформується 

шляхом їх розриву і нового утворення, 

що підтверджується результатами 

EXAFS та КРС результатами [148]. 

Одним із етапів формування таких 

перехідних змін структури є 

безвипромінювальна рекомбінація 

фотозбуджених електрон-діркових пар шляхом формування самозахоплених 

екситонів [152], які, в випадку халькогенідних стекол, фактично являють собою 

обірвані зв’язки з зарядами протилежнх знаків, що розташовані близько (в 

межах кулонівської взаємодії) один до одного (рис. 3.6.1б). Рекомбінація таких 

екситонів має наслідком як повернення до вихідних зв’язків в структурі скла, 

так і до утворення нових, в тому числі гомополярних зв’язків (рис. 3.6.1 (в)). 

При безперервному експонуванні ці процеси перебувають в динамічній 

рівновазі. 

Яка ж причина збільшення швидкості розчинення відпаленої плівки в 

процесі її експонування, інакше кажучи, появи явища фототравлення?  

Якщо таку плівку, що  опромінюється (рис. 3.6.1, б,в) занурити в травник, 

то зрозуміло, що наявність розірваних зв’язків, самозахоплених екситонів та 

гомополярних зв‘язків сприятиме більш швидкій взаємодії молекул травника з 

атомами скла та зростанню швидкості розчинення в травнику ділнок плівки, які 
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освітлюються. Тобто реакція фоторозчинення ХСН, перш за все, стимулюється 

обірваними зв’язками та самозахопленими екситонами. 

Окрім цього в літературі на прикладі одного із найпоширеніших стекол, а 

саме плівок складу As2S3, було розглянуто механізм розчинення плівок ХСН 

[131, 153] в безводних протравлювачах на основі амінів. Потрібно відзначити, 

що ці протравлювачі найчастіше використовувались і в наших експериментах. 

Було показано, що розрив полімерної сітки плівок халькогенідів в розчині 

протравлювача відбувається за допомогою двостадійного процесу, де спочатку 

розриваються гомополярні зв’язки халькогену – себто, першим з розчинником 

взаємодіє халькоген, а на другій стадії – структурні одиниці з атомами миш'яку, 

що може бути представлено наступним чином [131]: 

(C2H5)2NH + Sn → (C2H5)2NH +Sn
-;  

(C2H5)2NH +Sn
- + As2S4/2 → (C2H5)2NH +Sn

-AsS2/2 + (C2H5)2NAsS2/2;  

Така реакція більш швидка, ніж взаємодія цього ж протравлювача з 

бездефектним стехіометричним склом, яке формується, в основному, за 

рахунок гетерополярних зв'язків:  

As2S3 + 6(C2H5)2NH → ((C2H5)2NH2)3AsS3 + As((C2H5)2N)3; 

Коли експонування або відпал свіжонапиленої плівки ХС зменшує 

кількість гомополярних зв'язків, це призводить до суттєвого сповільнення 

швидкості розчинення халькогенідних плівок (як це спостерігається в 

традиційному фотолітографічному процесі на термічно свіжоосаджених 

плівках ХСН) і, навпаки, – будь-які перетворення в плівках, що призводять до 

зростання концентрації гомополярних зв’язків, особливо зв’язків халькоген-

халькоген, дадуть в результаті зростання швидкості травлення цих плівок.  

При опроміненні, тобто при поглинанні енергії в плівці, відбуваються 

наступні перетворення, а саме:  

- розрив зв’язків між атомами (рис. 3.6.1 (а)),  

- генерування самозахоплених екситонів (рис. 3.6.1 (б)),  

- утворення гомополярних зв’язків (рис. 3.6.1 (в)).  
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З нашої точки зору, саме наявність вище наведеної перебудови зв’язків є 

відповідальною за явище фототравлення у плівках ХСН. При цьому, 

прискоренню швидкості фототравлення сприяє не лише утворення 

гомополярних зв’язків, а, в першу чергу, наявність у плівці ХСН під час 

експонування певної концентрації (яка зростає зі збільшенням поглинутої 

плівкою світлової енергії (інтенсивність опромінення, спектральний склад) 

самозахоплених екситонів. 

При розгляді механізму травлення на реверсивних перетвореннях варто 

розпочати з відзначення наступних фактів: 

а) Реверсивні перетворення – це невеликі зміни структури плівки, які 

зберігаються після виключення експонування та можуть бути ліквідовані 

шляхом повторного відпалу. 

б) Збільшення часу експонування, тобто експозиції, призводить як до 

збільшення швидкості травлення такої плівки в протравлювачі, так і до 

збільшення кількості гомополярних зв'язків в ній, тобто спостерігається 

пряма кореляція між цими процесами, що підтверджується нашими 

дослідженнями [126]. В нашому випадку на зростання кількості 

гомополярних зв’язків внаслідок збільшення часу експонування вказує 

зростання на КРС спектрах смуги в околі 260 см-1, що відповідає зв’язкам Sе-

Sе. Вплив формування гомополярних зв‘язків на реверсивні перетворення 

підтверджується і нашими роботами по дослідженню нанокомпозитних 

структур As2S3/SiOx [137]. 

в) Як показано авторами [131] (див. вище), розрив полімерної сітки плівки 

халькогенідів при травленні відбувається, в першу чергу, по гомополярним 

зв'язкам (принаймні, з розриву цих зв‘язків розпочинається). Тому, на нашу 

думку, основною причиною виникнення селективності травлення плівок 

ХСН в позитивному фоторезистивному процесі на базі реверсивних 

перетворень є утворення певної концентрації (яка залежить від експозиції, і, 

скоріш за все, від інтенсивності, якою опромінювалась плівка) гомополярних 

зв’язків в результаті експонування відпаленої плівки.  
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Висновки до III розділу. 

1. Вперше показано, що позитивне селективне травлення, яке реалізується на 

відпалених шарах стекол розрізу Ge-Se, пов’язане з реверсивними 

фотостимульованими змінами структури ХСН. Реверсивні фотостимульовані 

зміни у відпалених плівках Ge25Se75 супроводжуються руйнуванням їх 

основних структурних одиниць та збільшенням концентрації гомополярних 

зв’язків халькогену, що призводить до зростання швидкості розчинення плівок 

Ge25Se75 в протравлювачах.  

2. Показано, що при формуванні нанокомпозитів As2S3/SiO1.5 відбувається 

розділення фаз халькогеніду на кластери збагачені миш'яком та сіркою. 

Ефективність реверсивного фотопотемніння в нанокомпозитних структурах 

As2S3/ SiO1.5 монотонно зростає зі зменшенням ефективної товщини шарів 

халькогеніду, що зумовлено просторовим обмеженням дифузійного пробігу 

фотозбуджених носіїв.  

4. Запропоновано механізми ефектів фотостимульованого травлення та травлення 

на реверсивних перетвореннях в тонких плівках ХСН. Встановлено, що 

швидкість фотостимульованого розчинення зростає зі збільшенням 

інтенсивності освітлення, а її спектральна залежність корелює зі спектром 

поглинання плівок ХСН. Це вказує на те, що основним фактором, який 

зумовлює ефект фотостимульованого травлення, є кількість поглинутої 

світлової енергії в одиницю часу і, відповідно, концентрація розірваних зв’язків 

та самозахоплених екситонів в експонованій плівці. Це сприяє більш швидкій 

взаємодії молекул травника з халькогенідом та зростанню швидкості 

розчинення ХСН в експонованих областях. 

5. Розроблено літографічні процеси на відпалених плівках ХСН (в тому числі 

інтерференційної літографії), що базуються на ефектах фототравлення та 

травлення на реверсивних перетвореннях, які дозволяють використовувати в 
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якості фоторезистів тонкі плівки халькогенідних скловидних напівпровідників 

на основі екологічно привабливих сполук германію.  

6. Показано, що протравлювачі ХСН негативної дії (для традиційного процесу) на 

основі амінів, розчиняють освітлені місця відпаленої плівки халькогеніду, тобто 

в процесі фототравлення діють як позитивні протравлювачі.  
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РОЗДІЛ IV.  

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЛІТОГРАФІЇ НА 

ФОТОСТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В ХСН. 

 

В попередніх розділах даної роботи було наглядно продемонстровано, що 

всі фотоіндуковані перетворення, які спостерігаються в плівках ХСН, 

супроводжуються зміною їх розчинності в селективних травниках та можуть 

бути основою літографічного процесу: традиційний процес фотолітографії 

базується на нереверсивних змінах, процес фототравлення – на перехідних 

змінах [154], а послідовний фоторезистивний процес у відпалених шарах ХСН – 

на реверсивних змінах. В залежності від умов тієї чи іншої задачі можна 

використовувати літографічний процес, який базуватиметься на тих чи інших 

перетвореннях у тонких фоторезитних плівках ХСН, що й буде 

продемонстровано в даному розділі роботи. 

 

4.1. Дифракційні структури на основі германієвмісних халькогенідних 

стекол. 

В даному параграфі наведено можливості використання тонких плівок 

ХСН на основі Ge в якості фоторезистів для запису дифракційних елементів та 

досліджено характеристики отриманих структур.  

Технологічний процес включав наступні етапи. На поліровану пластину 

кремнію чи скла методом термічного осадження у вакуумі 2×10-3 Па послідовно 

наносились адгезивний шар хрому товщиною ~ 30 нм та шар фоторезисту 

Ge25Se75 товщиною 200 нм, потім зразок відпалювався при температурі 200º С. 

Щодо температури відпалу плівок на основі германієвовмісних халькогенідів, 

то потрібно відзначити наступне: Тg плівок GeхSe1-х  дуже сильно залежить від х 

і змінюється в межах від 50 ºС до 420 ºС [155, 156]. А оскільки фототравлення 

спостерігається і на невідпалених германідних плівках (див. рис. 3.1.2), то 

температура відпалу напилених плівок вибиралась, виходячи із практичних 

цілей, і складала, в більшості випадків, величину порядка 200º С. Після відпалу 
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(протягом 50 хв) проводилось одночасне  експонування інтерференційною 

картиною, створеною когерентними світловими пучками випромінювання 

аргонового лазера з довжиною хвилі 476 нм, та селективне протравлювання 

шару фоторезиста в травнику на основі безводного розчину етилендіаміну. В 

результаті вищенаведених дій на поверхні шару халькогеніду отримували 

одновимірний (1D) періодичний рельєф (дифракційну гратку) з заданою 

умовами експонування просторовою частотою, АСМ-зображення та профіль 

якої показаний на рис. 4.1.1. 

 

Рис. 4.1.1. АСМ – зображення (а) та форма профілю (б) дифракційної 

структури, сформованої в шарі Ge25Se75 методом фотостимульованого 

травлення.  

 

Просторова частота гратки становить 740 мм-1, глибина рельєфу ~ 100 нм. 

Форма профілю отриманих штрихів близька до трикутної, а це вказує на те, що 

травник, який використовувався в цьому експерименті, не є абсолютно 

селективним. Мається на увазі, що в ньому протравлюються і неосвітлені 

ділянки (особливо в верхній частині профілю, яка найдовше контактувала з 

травником) фоторезисту, хоча із набагато меншою швидкістю, ніж освітлені. 

На рис. 4.1.2 представлено більш високочастотну структуру, отриману з 

використанням того ж технологічного процесу, але з наступними його 

параметрами: товщина шару Cr 20 нм, халькогеніду Ge25Se75 – 200 нм, відпал 
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при температурі 200о С протягом 1 год, періодичне світлове поле лазерного 

випромінювання (гелій-кадмієвий лазер (λ = 441,6 нм)) при лазерній потужності 

20 мВт, тривалість процесу фототравлення – 20 хв, розміри підкладинки з ХСН 

плівкою – 30×30 мм. Із рисунка видно, що орма профілю штрихів гратки є 

близькою до синусоїдальної, просторова частота 1700 мм-1, а його глибина 

становить величину порядку 65 нм.  

 

Рис. 4.1.2. АСМ – зображення (а) та форма профілю (б) дифракційної 

структури, сформованої в шарі Ge25Se75 методом фотостимульованого 

травлення.  

 

Як видно із наведених зображень (рис. 4.1.1. та 4.1.2), форма профілю і 

шпаруватість (відношення ширини штрихів до періоду гратки) отриманих 

періодичних структур визначалась швидкістю і часом травлення. Збільшення 

часу фототравлення (чи потужності лазера) дозволяє отримувати гратки із 

більшою глибиною рельєфу. Цього можна також досягти і при збільшенні, в 

певних межах, концентрації травника, що призводить до збільшення швидкості 

травлення. Проте слід враховувати, що при зростанні концентрації травника 

можуть виникати наступні несприятливі фактори: зменшення селективності та 

погіршення якості поверхні отримуваної структури. Тому все ж таки важливо 
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дотримуватись оптимальних умов, які, в свою чергу, визначаються умовами 

задачі, та керуватись практичною необхідністю для формування структур з 

тими чи іншими необхідними їх параметрами. Так, якщо структура, яку ми 

отримуємо, в подальшому буде використовуватись як маска для структуризації 

підкладки чи певних функціональних шарів, то основною вимогою буде 

достатня її товщина, яка забезпечуватиме необхідний хімічний захист при 

подальшому протравлюванні, а якість її поверхні при цьому не відіграватиме 

суттєвої ролі. Якщо ж структура матиме якесь практичне призначення, і її 

поверхня автоматично стане робочою поверхнею певного пристрою, то, 

відповідно, її якість буде виходити на перший план. 

Дослідження дифракційних характеристик структури представленої на  

рис. 4.1.2 проводилось шляхом вимірювання кутової η() та спектральної η(λ) 

залежностей її дифракційної ефективності. Перед проведенням досліджень 

періодична структура (дифракційна гратка) попередньо покривались 

відбиваючим шаром Al товщиною 40 нм. Значення η визначалось як 

відношення інтенсивності дифрагованого випромінювання до інтенсивності 

падаючого. Спектральні вимірювання проводились для першого порядку 

дифракції в інтервалі 440-860 нм для двох напрямків поляризації падаючого 

світла при величині кута між падаючим і дифрагованим пучками близько 80. 

Залежність η() отримана для випромінювання поляризованого гелій-неонового 

лазера ЛГН-208 А (λ=632,8 нм) з використанням гоніометра Г5М. 

На рис. 4.1.3 наведена спектральна залежність дифракційної ефективності 

гратки, показаної на рис. 4.1.2. Криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному 

(Es) та паралельному (Ep) розташуванню електричного вектора світлової хвилі 

відносно штрихів гратки. 

На рис. 4.1.4 зображені кутові залежності дифракційної ефективності η(φ) 

для зразка, представленого на 4.1.2. Вимірювання проведені для обох 

поляризацій падаючого випромінювання. 

Для збільшення просторової частоти граток було застосовано імерсійну 

інтерференційну літографію, фізичні та технологічні аспекти використання якої 
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в традиційній фотолітографії детально описані у розділі 2.1. Якщо ж говорити 

про фототравлення, то схема фотостимульованого травлення плівки ХНС в полі 

інтерференційної картини, сформованої когерентним лазерним 

випромінюванням, з використанням імерсійної літографії представлена на рис. 

4.1.5. Інтерференційна картина, якою проводилось експонування, формувалась 

в оптичному середовищі введеного в схему рефракційного елемента (призма 

виготовлена зі скла з показником заломлення 1,5). Підкладка 3 з адгезивним 4 

та фоторезистним шарами 5 знаходилась в кюветі 1 заповненій селективним 

протравлювачем 2. Щоб уникнути повітряного прошарку між призмою та 

кюветою оптичний зв’язок між цими складовими забезпечувався нанесенням 

імерсійної рідини 6 (показник заломлення 1,56) на відповідні площини. 
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Рис. 4.1.3. Спектральна залежність дифракційної ефективності η гратки 

сформованої за допомогою фототравлення (АСМ зображення показано на 

рис.4.1.2): криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та паралельному 

розташуванню електричного вектора до штрихів гратки.  
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Рис. 4.1.4. Кутова залежність дифракційної ефективності гратки (АСМ 

зображення показано на рис. 4.1.2): криві 1 та 2 відповідають 

перпендикулярному та паралельному розташуванню електричного вектора до 

штрихів гратки.  

 

Такий спосіб дає можливість зменшити період структури в n раз при 

постійних значеннях довжини хвилі когерентного світла та кута сходження 

променів [157, 158]. 

На рис. 4.1.6. представлено АСМ зображення дифракційної гратки, що 

сформована в плівці Ge25Se75 методом імерсійної інтерференційної літографії з 

використанням фотостимульованого травлення [159]. Просторова частота 

записаної гратки – 4330 мм–1, глибина профілю – 25 нм. Форма штрихів гратки 

є близькою до синусоїдальної. Запис інтерференційної картини гратки гелій-

кадмієвим лазером (λ = 441,6 нм) тривав протягом 50 хв,  розмір зразка складав 

30×30 мм, потужність лазерного випромінювання - 25 мВт.  

Для створення дифракційних граток на плівках ХСН на основі германію 

було також застосовано і метод фотолітографії на реверсивних 

фотоструктурних перетвореннях, мається на увазі метод не одночасного, а 



 171 

розділеного в часі експонування та хімічного рідинного травлення. Прикладом 

застосування такого процесу був запис граток на шарах Ge25Se75, які піддавались 

термічному відпалу певну кількість раз (див. параграф 3.4.2). Параметри 

отриманих структур технологічно були задані та досліджено їх дифракційні 

характеристики. 

 

Рис. 4.1.5. Схема фотостимульованого травлення плівки ХНС в полі 

інтерференційної картини, сформованої когерентним лазерним 

випромінюванням, з використанням імерсійної літографії: 1 – кювета, 2 – 

селективний протравлювач, 3 – підкладка, 4 – адгезивний шар Cr, 5 – 

халькогенідний фоторезист, 6 – імерсійна речовина, 7 – рефракційний елемент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 а                                                              б 

Рис. 4.1.6. АСМ зображення дифракційної гратки, записаної в шарі Ge25Se75 

методом імерсійної інтерференційної літографії з використанням 

фототравлення, (а) та профіль її штрихів (б).  
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Як вже підкреслювалось, інтерференційна літографія з використанням 

халькогенідних фоторезистів дозволяє також формувати і 2D структури. 

Технологічно це досягається за рахунок декількох експозицій 

інтерференційною картиною від двох когерентних пучків. Як приклад такого 

виробу на рис. 4.1.7 представлено АСМ зображення 2D структури, яка 

сформована в шарі фоторезисту Ge25Se75 за допомогою інтерференційної 

літографії з використанням послідовного позитивного травлення. В даному 

випадку використовувалось двоетапне експонування зразка, тобто на першому 

етапі зразок експонувався інтерференційною картиною в одній орієнтації 

відносно падаючого проміння, а на другому зразок, що експонувався тією ж 

інтерференційною картиною, був повернутий на 90° навколо нормалі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.7. АСМ – зображення 2D гратки, записаної в шарі Ge25Se75. 

 

Форма профілю такої гратки наведена на рис. 4.1.8. Як можна бачити із 

рисунка, елементи даної структури мають вигляд виступів пірамідальної 

форми. Діагональний переріз профілю є близьким до трикутного. Висота 

рельєфу та скважність структури залежить від часу травлення.  
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Рис. 4.1.8. Форма профілю 2D гратки (рис.4.1.7), записаної в шарі Ge25Se75 

методом послідовного експонування та травлення. 

 

Таким чином було продемонстровано, що технологія інтерференційної 

літографії з використанням відпалених халькогенідних скловидних 

напівпровідникових фоторезистів дозволяє створювати дифракційні (1D та 2D) 

структури на основі екологічно прийнятних сполук Ge-Se за допомогою різних 

фотолітографічних процесів (фототравлення та літографічний процес на 

реверсивних перетвореннях). Варто також відзначити, що створені таким чином 

структури фоторезистних плівок на різних робочих матеріалах (підкладка чи 

певний функціональний шар) в подальшому можна використовувати в якості 

літографічної масок для профілювання тих матеріалів, на яких вони створені, 

що й буде продемонстровано нижче. Для цього ми поєднали метод 

інтерференційної літографії зі стимульованим металом хімічним травленням 

кремнію [160, 161] для отримання макропористого кремнію. Шар Au (20 нм) і 

шар халькогенідного фоторезисту (As40S30Se30) (100 нм) наносилися на 

кремнієву пластину. За допомогою інтерференційної літографії та методу 

фототравлення була створена халькогенідна маска, через яку протравлювався 

шар золота до повного його видалення в місцях протравлювання. Для 

травлення шару золота використовувався травник на основі спиртового розчину 

KaI:I2. Після видалення залишків халькогеніду кремнієва пластина із 

острівцями золота протравлювалась в розчині HF/H2O2. Ділянки кремнію, які 
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контактували з металом у цьому хімічному процесі, протравлювалися значно 

швидше, фактично метал занурювався в пластину кремнію.  

В результаті послідовності таких обробок ми отримали структуру 

макропористого кремнію, що й зображено на рис. 4.1.9, глибини отриманих пор 

достатньо великі, а їх профіль близький до прямокутного [114]. 

 

 

Рис.4.1.9. АСМ зображення макро-пористого кремнію, отриманого 

методом стимульованого металом травлення (а) та профіль діагонального 

перерізу зразка [114]. 

  

І на закінчення даного підрозділу наведемо приклади використання 

розроблених та оптимізованих технологічних процесів для виготовлення 

експериментальних зразків голограмних дифракційних ґраток з просторовими 

частотами 600, 1200, 1800, 3600 мм-1 та розмірами робочої частини 50 × 50 мм2. 

Зображення деяких експериментальних зразків представлено на рис. 4.1.10. 

Для дослідження форми профілю штрихів голограмних ґраток 

використовувався мікроскоп атомних сил Dimension 3000 Scanning Probe 

Microscope фірми Digital Instruments. На рис. 4.1.11 (а–г) показані зображення 

перерізів експериментальних зразків ґраток з просторовими частотами від 600 

до 3600 мм-1. Зразки для досліджень готували шляхом послідовного термічного 

напилення у вакуумі 2 10-3 Па на підкладки адгезивного шару Cr та шару 

As40Se60 (а, б) і Ge25Se75 (в, г). Як підкладки використовували поліровані скляні 
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пластини товщиною 10 мм. Товщини шарів контролювалися в процесі 

осадження за допомогою кварцевого вимірювача товщини (КИТ-1) і 

дорівнювали 30 нм для Сr та 300–800 нм (залежно від просторової частоти 

ґратки) для фоторезисту [162]. 

 

 

 

Рис. 4.1.10. Експериментальні зразки дифракційних ґраток. 

 

Зразки експонували періодичним світловим полем лазерного 

випромінювання (лазер ЛГН-503, довжина хвилі 476,5 нм) з просторовими 

частотами 600–3600 мм-1. Після експонування здійснювали хімічну обробку в 

селективному протравлювачі. Даний процес тривав 1,5–2 хв при температурі 

22°С. Утворені рельєфно-фазові дифракційні ґратки покривалися відбиваючим 

шаром Al товщиною 50–80 нм (шаром товщиною 50 нм покривався зразок з 

просторовою частотою 3600 мм-1, всі інші – шаром 80 нм).   

З рис. 4.1.11 видно, що форма профілів штрихів близька до синусоїди (чи 

циклоїди) залежно від просторової частоти та режимів експонування і обробки. 

Глибина модуляції (тобто відношення глибини штриха до періоду ґратки) 

становить 0,2–0,3, що є оптимальним для одержання високих значень 

дифракційної ефективності та низьких значень рівня розсіяного світла. 

Також проведені дослідження дифракційної ефективності 

експериментальних зразків ґраток. Кутові η(φ) та спектральні η(λ) залежності 
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дифракційної ефективності отриманих ґраток вимірювали для двох напрямків 

(p та s) поляризації падаючого світла. Спектральні вимірювання проводили для 

першого порядку дифракції в інтервалі 440–900 нм. 

 

 

Рис. 4.1.11. АСМ-зображення форми профілю штрихів голограмних ґраток 

з періодами: 1667 нм (а), 833 нм (б), 555 нм(в), 278 нм (г) 
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На рис. 4.1.12 показані спектральні залежності дифракційної ефективності 

ґраток з просторовими частотами 1200 (а) та 3600 мм-1 (б), сформованих на 

плівці As40Se60. Криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та паралельному 

розташуванню електричного вектора світлової хвилі по відношенню до штрихів 

гратки. Значення дифракційної ефективності досягають 80–85 %, що свідчить 

про достатню глибину модуляції ґраток. У неполяризованому світлі значення 

η(λ) становлять 40–50 % у робочій області спектра. 

Проведено також вимірювання рівня розсіяного світла експериментальних 

зразків голограмних дифракційних ґраток. Дослідження проводили з 

використанням гелій-неонового лазера (λ = 632,8 нм), в схемі також 

використовували гоніометр, модулятор, приймальний блок з підсилювачем. 

Для виготовлених зразків рівень розсіяного світла на кутовій відстані в 1° від 

лазерного променя складав від 2х10-6 до 4х10-6.  

Променева міцність виготовлених голограмних ґраток була визначена 

шляхом вимірювання густини потужності лазерного випромінювання, при якій 

руйнується досліджуваний зразок (з’являються видимі сліди дії лазерного 

променя на поверхні ґратки). Оптична схема установки для проведення 

досліджень включала одномодовий твердотільний лазер з модулятором 

добротності, подільний клин, послаблювач, фокусуючу лінзу та вимірювач 

енергії ІМО-2М. Дослідження проводили на двох довжинах хвиль – 1,06 та 0,53 

мкм. У результаті проведення серії досліджень було встановлено, що променева 

міцність зразків знаходиться в межах 2–4 МВт/см2. 

Були також проведені випробування експериментальних зразків на вплив 

підвищеної та пониженої температури, а також підвищеної вологості 

оточуючого середовища. В результаті випробувань не спостерігалося утворення 

візуально помітних дефектів і не відбулося погіршення спектральних та 

кутових характеристик експериментальних зразків голограмних ґраток, тобто 

експериментальні зразки витримали проведені випробування. 
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Рис. 4.1.12. Спектральний розподіл дифракційної ефективності ґраток з 

просторовими частотами 1200 (а) та 3600 мм–1 (б), сформованих на плівці 

As40Se60: криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та паралельному 

розташуванню електричного вектора світлової хвилі відносно штрихів ґратки, 

крива 3 — неполяризоване світло. 
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Таким чином в даному параграфі наглядно продемонстровано переваги 

розробленої технології порівняно з існуючими, а саме те, що в цій технології 

можна використовувати фоторезисти на основі халькогенідів германію, які 

більш прийнятні з екологічної точки зору. Крім того, виготовлення 

дифракційних ґраток може здійснюватись на відпалених шарах халькогенідів, 

що зменшує шорсткість поверхні виробів після селективного травлення та, 

відповідно, покращує їх якість, при цьому всі інші параметри отриманих 

виробів не поступаються тим, що сформовані на традиційних халькогенідних 

фоторезистах на основі свіжоосаджених сполук миш’яку [60]. 

 

4.2. Металеві субмікронні періодичні структури.  

 

В останні роки увагу багатьох дослідників привернули металеві мікро-, 

наноструктуровані плівки, які відіграють важливу роль в багатьох 

дослідженнях та застосуваннях, зокрема, як підкладки для оптичних сенсорів на 

основі плазмонного резонансу [163] чи поверхнево підсиленого комбінаційного 

розсіяння (SERS) [164], як субхвильові оптичні елементи [165], та ін. Такі 

структури формуються за допомогою сучасних літографічних технологій: 

електронно-променевої чи іонно-променевої літографії [166, 167], наносферної 

літографії [168], наноштампування [169], оптичної літографії в далекій 

ультрафіолетовій області [170] та інших достатньо затратних технологічних 

процесів. В результаті вартість таких структур є занадто високою, що ставить 

під сумнів можливість їх масового використання для широкого застосування. 

Поряд з цим більш простою з технологічної точки зору є інтерференційна 

літографія, яку можна використати для формування впорядкованих металевих 

наноструктур [60, 171, 172] різноманітного застосування. Суттєвою перевагою 

інтерференційної літографії над іншими її підвидами є можливість, шляхом 

єдиного експонування інтерференційним полем лазерного випромінювання, 

формувати ідеальну періодичну структуру на поверхні великої площі, яка 

(площа) обмежується лише інтенсивністю та довжиною когерентності 
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експонуючого лазера. Як правило це десятки, а то й сотні квадратних 

сантиметрів. Для електронної та іонної літографії площа одноразового 

експонування становить не більше декількох сотень квадратних мікрометрів. 

Для наноштампування потрібно попередньо виготовити штамп за допомогою 

тієї ж електронно-променевої літографії, що є досить тривалим та затратним 

процесом. Крім того, такі штампи витримують не більше 100 відбитків [173]. І 

навіть в наносферній літографі, якщо врахувати ненульову дисперсію розмірів 

наносфер, стає зрозумілим чому сформована двовимірна структура 

розділяється на дещо відмінні домени з розмірами менше 100 мкм. Нижче буде 

продемонстровано можливості створення субхвильових металевих структур з 

використанням розроблених процесів та інтерференційної літографії. 

Зразки для досліджень готували шляхом послідовного термічного 

випаровування у вакуумі 2 × 10 -3 Па та осадження на підкладки адгезивного 

шару Cr товщиною 3 нм, шару металу (Au, Al) з товщиною 20 – 120 нм і шарів 

ХСН (As2S3 чи GeSe3) з товщинами від 50 нм до 300 нм. В якості підкладок 

використовувались поліровані скляні пластини розміром до 50×50 мм. 

Контроль товщин під час нанесення плівок здійснювався за допомогою 

кварцового вимірювача товщини (КИТ-1), після осадження –

мікроінтерферометра МИИ-4. Після осадження деякі зразки халькогенідних 

плівок відпалювались при температурах від Tg - 5 до Tg -15º C протягом від 0,5 

години до 2 годин.  

Запис інтерференційних структур на плівках ХСН здійснювався за 

допомогою інтерференційної картини від випромінювання гелій-кадмієвого 

лазера (довжина хвилі λ = 441.6 нм) з просторовою частотою, яка задавалась 

умовами експерименту для отримання тих чи інших структур. Величина 

експозиції при запису граток (1D структури) складала 0.2-0.5 Дж/cм2. 

Двовимірні періодичні структури (бігратки) формувались за допомогою 

подвійного експонування з поворотом зразка між експозиціями на 900 навколо 

нормалі. Причому, записуючи бігратки (2D структури), кожна з окремих 

експозицій зменшувалась в 1,3 – 1,5 рази в порівнянні з тією, якою проводилось 
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експонування при формуванні 1D структур. Після експонування за допомогою 

обробки в селективному протравлювачі на основі амінів формувалась 

літографічна маска з плівки відпаленого хальогеніду, через яку 

протравлювалась плівка металу. Після видалення в розчині лугу залишків 

фоторезисту, промивання та висушування отримували сформовану металеву 

періодичну структуру з заданою частотою рельєфу. 

В процесі формування халькогенідної літографічної маски з використаннм 

інтерференційної літографії велику роль грає оптимізація на етапах 

експонування та післяекспозиційної обробки фоторезисту. Тому для того щоб 

отримати маску з заданими параметрами, необхідно було оптимізувати 

товщину фоторезисту, час експонування, селективність протравлювача та час 

протравлювання фоторезисту при фомуванні фоторезистної маски. В даних 

експериментах застосовувався режим невеликого переекспонування 

фоторезисту для забезпечення циклоїдної форми профілю штрихів періодичної 

халькогенідної маски, що дозволяло якісніше переносити рельєф маски в 

металічну плівку, яка профілювалась. Змінюючи час селективного травлення 

фоторезисту, можна було змінювати ширину елементів літографічної маски і, 

відповідно, ширину відкритих інтервалів між елементами маски, через які 

відбувається подальше травлення металевого шару. Травлення фоторезисту 

контролювалось in situ з допомогою реєстрації нефотоактивного 

довгохвильового світла, дифрагованого від рельєфної структури, яка 

формувалась в шарі фоторезисту.  

Для заданої фоторезистивної маски форма профілю і шпаруватість 

(відношення ширини до періоду) елементів періодичної структури, отриманої 

внаслідок рідинного травлення металевого шару через маску, визначалась 

швидкістю і часом протравлювання. 

На рис. 4.2.1 та 4.2.2 представлені АСМ зображення та профіль перерізу Al 

граток з періодом 500 нм (просторова частота 2000 мм-1). В процесі їх 

виготовлення на обох зразках була сформована літографічна маска з майже 

абсолютно однаковими параметрами (товщина захисного шару і шпаруватість 
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картини), але час травлення металевого шару в травнику на основі соляної 

кислоти відрізнявся і складав 20 секунд для гратки зображеній на рис. 4.2.1 і 40 

секунд для гратки - на рис. 4.2.2. Як можна бачити, утворені субхвильові 

металеві структури суттєво відрізняються шпаруватістю і формою перерізу 

штриха. Збільшення часу травлення призводить до зменшення розмірів ширини 

штриха (при значному «перетравлюванні» зменшується і його висота), а форма 

змінюється від трапецевидної до трикутної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.1. Фазова пластинка на основі субхвильової Al гратки. 

Напівширина металевого штриха – 280 нм, висота – 115 нм, форма перерізу 

штриха близька до трапецевидної. 

 

Технологія позитивного літографічного процесу на реверсивних 

перетвореннях в ХСН дозволяє виготовляти мікропрофільовані одно- та 

двовимірні періодичні структури з просторовою частотою до 5000 мм-1
. Для 

прикладу на рис 4.2.3. наведено АСМ-зображення нанодротів Сr на кремнієвій 

підкладинці. Період зображеної структури складає 330 нм, а ширина та висота 

нанодроту–120 нм та 40 нм, відповідно. 
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Рис. 4.2.2. Фазова пластинка на основі субхвильової Al гратки. 

Напівширина металевого штриха – 130 нм, висота – 65 нм, форма перерізу 

штриха близька до трикутної. 

 

 

Рис. 4.2.3. АСМ зображення та профіль Cr нанодротів сформованих на 

кремнієвій підкладці [174]. 

 

Ще одним методом контрольованого впливу на профіль елементів 

металевих структур є термічна обробка (відпал) вже сформованих зразків. 

Найбільш яскраво вплив відпалу проявляється на структурах на основі золота, 

які можуть використовуватись в якості плазмонних чи SERS підкладок. В 

роботі [175] детально досліджувалися зразки термічно осаджених у вакуумі 

шарів золота з ефективною товщиною від 1 до 12 нм, зокрема, вплив відпалу на 

повітрі в інтервалі температур від 250 до 450
o 

C на морфологічні та оптичні 
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властивості розупорядкованих Au наноострівців. Було встановлено, що в 

інтервалі температур 350 - 450
o 

C формуються наноострівці Au сферичної та 

еліпсоїдної форми, причому процес формування наночастинок визначається, в 

основному, величиною температури відпалу і фактично не залежить від часу 

відпалу зразка. 

Ми досліджували вплив відпалу у вакуумі в інтервалі температур  350 -  

450
o 

C на морфологію періодичних 1D та 2D Au структур, отриманих методом 

інтерференційної літографії з використанням халькогенідних фоторезистів. В  

результаті було виявлено, що для наших зразків з товщинами золота від 30 до 

60 нм в межах задач, що вирішуються в даному дослідженні, оптимальною 

температурою відпалу є 400
o
C – при нижчих температурах вплив відпалу 

недостатній для суттєвої морфологічної трансформації, а при температурах 

вищих за 450
o
C, починається утворення агломератів елементів структури і її 

розупорядкування [176].  

На рис. 4.2.4 показано АСМ зображення та профіль перерізу Au гратки з 

періодом 500 нм, сформованої методом інтерференційної літографії на скляній  

полірованій підкладинці. Шпаруватість структури була близькою до 50%, 

товщина шару золота складала 35 нм, форма штриха трапецевидна, навіть, 

можна сказати, близька до прямокутної. Ця гратка відпалювалась у вакуумі 

протягом 15 хв при температурі 400
o 
C. 

 

 

Рис. 4.2.4. АСМ зображення та профіль перерізу Au гратки з періодом  

500 нм. 
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На рис. 4.2.5 показано зображення та профіль штрихів цієї ж гратки після 

відпалу. У формі профілю штрихів відпаленої гратки помітні суттєві зміни, які 

відбулися під впливом висоотемператуного відпалу. Трапецевидний профіль з 

плоскою поверхнею штриха трансформувався у випуклий з меншою 

напівшириною та більшою висотою. Дослідження гістограм висот штрихів 

гратки показало, що початкова висота штриха в 35±2 нм зросла внаслідок 

високотемпературного  відпалу до 54±10 нм. Тобто плоскі наносмужки Au під 

час відпалу, скоріш за все, під дією сил поверхневого натягу розплавленого 

золота, яке, виходячи з результатів експерименту, не змочує скляну 

підкладинку, трансформувались в напівциліндричні нанодроти. 

Ще більший вражаючий вплив термічного відпалу спостерігається на 

двовимірні впорядковані золоті плазмонні структури. На рис. 4.2.6 показано 

АСМ зображення та профіль перерізу Au бігратки з тим же періодом 500 нм, 

сформованої методом інтерференційної літографії за допомогою подвійного 

експонування. Форма елементів цієї бінарної періодичної структури близька до 

деформованих в деякій мірі циліндрів з плоскими вершинами.  

На рис. 4.2.7, показано, як змінюються  елементи цієї 2D структури в 

результаті відпалу у вакуумі при 400
o
C протягом 15 хвилин. Циліндрична 

форма елементів структури трансформується у куполоподібну з меншою 

напівшириною та значно більшою висотою. Початкова висота елементів від 

34±2 нм зросла внаслідок відпалу аж до значення в 64±12 нм. Цей результат є 

більш вираженим, ніж для граток, тому що в даному випадку зростання висоти 

Au острівців відбувається за рахунок «зтягування» металу у двох вимірах, на 

відміну від граток, де цей процес «одномірний». 

Дослідженнями, проведеними спільно із колегами нашого інституту, було 

показало, що зміна морфологічних характеристик плазмонних структур 

внаслідок відпалу відображається, відповідним чином, і в їх оптичних 

характеристиках, що наочно продемонстроваено на рисунках 4.2.8 та 4.2.9.  

 



 186 

 

 

Рис. 4.2.5. Та ж гратка, що і на рис.4.2.4 після відпалу при температурі  

400
o 
C протягом 15 хв [177]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.6. АСМ зображення та профіль перерізу періодичної бінарної Au 

структури з періодом 500 нм [178]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.7. Та ж бінарна структура, що і на рис. 4.2.6 після відпалу при 

температурі 400
o 
C протягом 15 хв. 

 

Cпектрально-кутове положення резонансного максимуму перетворення 

випромінювання в поверхневі плазмон-поляритонні хвилі визначається умовою 
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узгодження компонент хвилевих векторів падаючого випромінювання та 

поверхневої плазмон-поляритонної хвилі (умова збереження квазiiмпульсу) 

[179- 181]: 

knsin + mG = kПП ,            (4.1) 

де k=2/(/n) - хвилевий вектор падаючого випромінювання з довжиною хвилі 

 у вакуумі;  - кут падіння світла; m - ціле число (m0); G=2/ - обернений 

вектор дифракційної гратки з періодом , =n2 - діелектрична проникність та 

показник заломлення оточуючого середовища; kпп - хвилевий вектор 

поверхневої плазмон-поляритонної хвилі. 

Для приблизної оцінки величини хвилевого вектора поверхневої плазмон-

поляритонної хвилі можна застосувати вираз, отриманий для випадку плоскої 

межі поділу напівнескінченних середовищ [180]: 

 

kSPP = (2/) [Me/(Me+1)]
1/2 ,             (4.2) 

де kПП має знак "+" при m>0, "-" при m<0. Тут Me=’Me+i’’Me =(n+ik)2- 

комплексна діелектрична проникність металу на довжині хвилі . 

Застосувавши вирази (4.1, 4.2), можна побудувати дисперсійні залежності 

поверхневих плазмон-поляритонних хвиль, що збуджуються на межах поділу 

метал/повітря та метал/підкладка в координатах «кут збудження» від «довжини 

хвилі», що і було зроблено, а результати представлено на рисунках 4.2.8 та 

4.2.9. Для розрахунків використані оптичні константи золота взяті з [182], а 

показник заломлення підкладки був рівним ns=1,48. Для даної геометрії граток і 

оптичних констант можливим є збудження мод з m=+1 (1,1s); m=+2 (2,2s); m=-1 

(1’,1s’); m=-2 (2’,2s’) на межі поділу повітря/золото (1,1’,2,2’) та 

золото/підкладка (1s,1s’,2s,2s’). 

Особливістю збудження локальних поверхневих плазмонів в періодичному 

масиві нанодротів, якими є досліджувані дифракційні гратки, є слабка 

залежність спектрального положення смуги від кута падіння світла [183], що 

обумовлено, в основному, кутовою залежністю ширини проекції нанодрота в 

площині хвилевого вектора світла кх. Для оцінки верхньої високочастотної межі 
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спектрального положення локальних поверхневих плазмонів можна 

скористатись формулою для поляризованості  сферичної металевої 

наночастинки в діелектричному оточенні [184]: 

 =(Me/-1)/(Me/+2),           (4.3), 

яка для випадку золотої наночастинки у вакуумі сягає максимуму в околі  

довжини хвилі  ~ 0.5 мкм. При збільшенні розміру наночастинки (ширини 

нанодрота) або діелектричної проникності оточення, резонансна довжина хвилі 

може суттєво збільшуватись [185] і сягати інфрачервоної області спектру. 

Резонансна довжина хвилі збільшується також, якщо в близькому оточенні 

знаходяться інші металеві наночастинки, за рахунок взаємодії між ними (якщо 

вона можлива). 

Найбільш інтенсивно збуджуються поверхневі плазмон-поляритонні хвилі 

з m = -1 на невідпалених зразках одномірних дифракційних граток (1’,1s’ 

рисунок 4.2.8 а) внаслідок того, що краї гребенів гратки (нанодротів) 

розташовані ближче один до одного і поверхневі плазмон-поляритонні хвилі 

зустрічають менший опір при розповсюджені вздовж поверхні. Внаслідок 

суттєвої площі контакту між нанодротами і підкладкою, в першу чергу, для 

невідпалених зразків є також інтенсивною мода, що збуджується на межі 

золото-підкладка (мода 1s’ на рисунку 4.2.8 а). При таких умовах збудження 

локальних поверхневих плазмонів є малопомітним на фоні інтенсивної 

поверхневої плазмон-поляритонної хвилі. Після відпалу, за рахунок збирання 

золота в більш компактні структури і, як наслідок, збільшення відстаней між 

краями (зростання шпаруватості гратки) нанодротів або наноточками, 

інтенсивність поверхневих плазмон-поляритонних хвиль зменшується, 

особливо зменшується мода 1s’, в той час як мода 1’ (що збуджується на межі  

золото/повітря) залишається помірно інтенсивною (рисунок 4.2.8 б). Після 

відпалу на фоні суттєвого зменшення інтенсивності поверхневої плазмон-

поляритонної хвилі збільшується інтенсивність локальних поверхневих 

плазмонів, що найбільш яскраво проявляється на відпаленій 2D структурі 

(рисунок 4.2.8 б  ́) в області = 0.6 - 0.8 мкм. 
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Рис 4.2.8. Спектрально-кутова залежність відбивання світла від 

невідпаленої (а  та а´) та відпаленої при температурі 400o C протягом 15 хв (б та 

б´)  1D (а,б) та 2D (а´,б´) Au граток з періодом 500 нм, на яку накладені 

дисперсійні залежності поверхневих плазмон-поляритонних мод на межі 

повітря/золото (1, 1’, 2’), золото/підкладка (1s, 1s’, 2s, 2s’) для m = +1 (1, 1s),  

m = +2 ( 2s), m = -1 (1’, 1s’) та m = -2 (2s’) порядків дифракції. На кольоровій 

шкалі максимальне затухання відповідає червоному кольору [176].  
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Окрім того, використовуючи технологію інтерференційної літографії та 

халькогенідний фоторезист, було виготовлено набір високочастотних граток з 

фіксованим періодом (296,6 ± 0,5 нм) та змінною модуляцією (глибиною 

рельєфу), а також різною товщиною металу (Au) в мінімумах (канавках) гратки. 

Вимірюючи спектральні та кутові залежності пропускання та відбиття 

поляризованого світла (рис. 4.2.9), було показано, що в решітках з малою 

глибиною модуляції розповсюджуються лише поверхневі плазмон-поляритонні 

хвилі, інтенсивність яких зменшується при збільшенні глибини модуляції і, при 

цьому, з‘являється локалізований плазмон. Для решіток з ізольованими 

канавками (нанодротами) спостерігаються переважно локалізовані плазмони. 

Після додаткового осадження плівки золота на решітку з ізольованими 

канавками інтенсивність поверхневих плазмон-поляритонних хвиль знову 

збільшується, а максимум смуги локалізованого плазмона  зміщується в область 

більших довжин хвиль [179]. 

Таким чином продемонстровано, що технологія інтерференційної 

літографії з застосуванням процесу послідовного позитивного травлення на 

реверсивних перетвореннях у відпалених плівках ХСН та з використанням  

додаткової термічної обробки дозволяє формувати однорідні плазмонні 

структури з необхідними характеристиками (просторовою частотою, глибиною  

рельєфу, формою профілю елементів) на підкладинках великої площі  

(до 25 см2).  

Зокрема, просторову частоту сформованих періодичних металевих 

структур можна змінювати в достатньо широких межах (~до 3500 мм-1). 

Вимірювання кутових та спектральних залежностей відбивання та пропускання 

світла на виготовлених зразках підтверджує наявність поверхневих плазмон-

поляритонних і локальних поверхневих плазмонних резонансів, положення та 

характеристики яких співпадають з передбаченнями теорії і можуть 

регулюватися в широких межах вибором геометричних параметрів структур та 

технологічними режимами їх виготовлення. 
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Рис. 4.2.9. Спектрально-кутова залежність затухання (αd) P-поляризованого 

світла відбитого від решітки Au з періодом 296,6 ± 0,5 нм, глибина модуляції 13,0 ± 3 

нм (а), 20 ± 3 нм (б), 29,0 ± 3 нм (в), 35,0 ± 3 нм (г) і після додаткового осадження Au: 

10 нм - (д), 20 нм (е), на яку накладені дисперсійні залежності поверхневих плазмон-

поляритонних мод на межі повітря/метал - (1, -1), метал/підкладка - (1s, -1s), для m = 

+1(1, 1s), m = -1 (-1, -1s) порядків дифракції. На кольоровій шкалі максимальне 

затухання відповідає червоному кольору [179]. 

 

αd 
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4.3. Лазерна літографія для формування оригіналів оптичних 

сигналограм. 

 

Лазерна літографія, тобто запис рельєфних структур за допомогою 

сфокусованого лазерного випромінювання, широко застосовується для 

формування субмікронних рельєфних структур, зокрема, оптичних дисків-

оригіналів, синтезованих голограм, дифракційних оптичних елементів та ін. З 

розвитком технології і зростанням кількості інформації істотною вимогою 

постає зменшення мінімальних розмірів елементів таких рельєфних структур. 

Щоб отримати рельєфні структури з розмірами порядку 100-200 нм при 

експонуванні необхідно використовувати лазери з довжиною хвилі в межах 

378-405 нм. Подальше зменшення довжини хвилі експонуючого 

випромінювання передбачає використання спеціальних об'єктивів, що мають 

істотно більшу масу і, як наслідок, не можуть бути використані при 

високошвидкісному оптичному запису. Підвищення щільності запису може 

бути також досягнуто за рахунок розробки нових фоторезистів, на яких можуть 

бути записані репліки з розмірами в декілька разів менше діаметра 

сфокусованого променя. Проведені в останні роки дослідження процесів 

лазерного запису на тонких плівках неорганічних фоторезистів показали, що на 

них можуть бути сформовані після селективного травлення рельєфні елементи, 

розміри яких в 3-5 разів менші розмірів опроміненої зони. Досліджувалися 

декілька класів неорганічних фоторезистів: на основі халькогенідних 

склоподібних напівпровідників, в тому числі арсеномістних [186, 187], 

наноструктурованих композитних матеріалів [188, 189] і оксидів перехідних 

металів [190]. 

Важливим є також і застосовування матеріалів, які б могли забезпечити 

достатню роздільну здатність та володіли необхідними оптичними 

характеристиками. 

Переваги використання саме халькогенідних фоторезистів полягають в 

тому, що вони наносяться методами вакуумного нанесення, в результаті чого 
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забезпечується однорідність по товщині, процес виготовлення плівок потрібної 

товщини легко контролюється і регулюється; вони володіють високою 

роздільною здатністю, якої важко досягти наявними інструментальними 

засобами, створюють неорганічну маску з підвищеною термо- і механічною 

стійкістю, характеризуються достатніми захисними властивостями в кислих 

середовищах, забезпечують необхідне для системи автофокусування відбиття 

світла від поверхні плівки завдяки високому значенню показника заломлення. 

Одначе, більшість досліджених халькогенідних фоторезистів містять токсичні 

сполуки арсену (на обмежені можливості застосування неорганічних 

фоторезистів, що містять As, в системах термолітографічного запису вказували 

автори роботи [191]). Саме тому для даного дослідження були вибрані 

розроблені в рамках даної роботи фоторезисти на основі відпалених плівок 

стекол різних складів з розрізу Ge-Se. Оскільки дані стекла характеризуються 

високим оптичним поглинанням в короткохвильовій області спектру, то для 

певних складів фоторезистів поглинання використовуваного лазерного 

випромінювання  ( = 405 нм) відбувається в приповерхневому шарі товщиною 

40-50 нм, то відповідно, і забезпечити необхідну селективність травлення ми 

можемо лише на таких товщинах плівок. А це означає, що при всіх 

оптимізованих умовах процесу можна отримати максимальний рельєф з 

глибиною не більше 50 нм. Така висота мікрорельєфних структур є 

недостатньою для створення оптичних сигналограм. Саме через це необхідно 

було підібрати склад фоторезисту, оптичні характеристики якого забезпечували 

б можливість отримувати на них малодисперсні структури з висотою елементів 

не менше 100 нм. 

Для вибору складів фоторезистів були досліджені спектри пропускання та 

відбивання тонких плівок GeSeх, на основі яких розраховано їх оптичні 

параметри: коефіцієнт поглинання та показник заломлення n. Оптичні 

константи плівок були розраховані за методикою, яка детально описана в [134]. 
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Величини ширини псевдозабороненої зони Eg досліджуваних плівок, які 

визначались із співвідношення Тауца (4.4) шляхом екстраполяції залежностей 

[α(hν)·hν]1/2~f(hν) до α(hν)=0, приведені в табл. 4.1. 

(α(hν)·hν=В(hν-Еg)
2)    (4.4) 

Варто відзначити, що отримані значення дещо відрізняються від 

аналогічних величин, отриманих для досліджуваних стекол в [191]. Проте 

відносний хід залежності краю поглинання від складу добре корелює із 

літературними даними, а саме, максимальне значення оптичної ширини 

забороненої зони (Eg), а, отже, і мінімальне значення поглинання серед 

досліджуваних складів спостерігається в складах, де х складає близько 3-х. 

 

Табл. 4.1. Значення Eg та n плівок досліджуваних халькогенідів. 

Склад Еg, еВ n (λ=1000 нм) 

Ge40Se60 

Ge33Se67 

Ge25Se75 

Ge11Se89 

1,568 

1,938 

1,958 

1,956 

2,824 

2,326 

2,304 

2,367 

 

Показники заломлення плівок визначались із спектрів пропускання, 

користуючись методикою, описаною в [192], на довжині хвилі 1 мкм. Визначені 

значення n плівок для системи Ge-Se знаходяться в межах 2,304-2,824 (дивись 

табл. 4.1).  

Отримані закономірності були використані при дослідженні процесів 

запису дисків-оригіналів. Фоторезистивний шар для запису дисків-оригіналів 

формувався методом вакуумного випаровування на скляні підкладки у вигляді 

диску діаметром 120 мм адгезійного шару Cr і шару неорганічного резисту на 

основі халькогенидного скла GeSex (х = 1.5, 2, 3, 8). Товщина шару Cr 

становила 2-8 нм, а шару фоторезисту - від 100 до 300 нм. Потім фоторезист 

відпалювали при температурі від Tg - 10º C до Tg -100º C. Експонування шарів 

GeSex здійснювалося на станції лазерного запису сфокусованим 



 195 

випромінюванням напівпровідникового лазера з довжиною хвилі 405 нм різної 

потужності (0,5-0,15 мВт) на виході з мікрооб'єктива. Потім проекспоновані 

диски протравлювались в селективному травнику на основі амінів, який 

забезпечував позитивний процес травлення. Топології отриманих 

мікроструктур досліджувалися за допомогою атомно-силового мікроскопа 

Nanoscope IIIa Dimension 3000. 

Приклад, отриманої мікроструктури сформованої на Ge33Se67, представлено 

на рис. 4.3.1 [193]. Вихідна товщина шару фоторезисту в даному випадку 

становила 200 нм. Результати досліджень показали, що при всіх рівнях 

потужності експонуючого випромінювання глибина елементів мікрорельєфної 

структури була не більшою за 50 нм. Причому варто зауважити, що час 

травлення для всіх зразків був однаковим. Збільшення потужності 

експонуючого випромінювання призводило лише до збільшення ширини 

записаних елементів, які потім витравлювались під час процесу 

протравлювання (рис. 4.3.1 а, б). Отримані результати ще раз підтверджують те, 

що випромінювання даної довжини хвилі ( = 405 нм) сильно поглинається 

плівкою Ge33Se67 і отримувана глибина рельєфу відповідає максимальнвй 

глибині проникнення лазерного випромінювання в плівку, а фотоструктурні 

перетворення можливі лише на глибині (товщині) проникнення світла в дану 

плівку. 

При збільшенні вмісту селену у плівках (склад скла змінювався  від 

Ge33Se67 до Ge25Se75) їх край власного поглинання зсувається у короткохвильову 

область спектру, відповідно, коефіцієнт поглинання на довжині хвилі 

експонування (в даному випадку 405 нм) зменшується, а це, в свою чергу, 

створює можливість збільшення глибини проникнення випромінювання в 

фоторезистний шар.  
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а) 

 

 

б) 

Рис. 4.3.1. Мікрорельєфні структури, записані на неорганічному 

фоторезисті Ge33Se67 при різних потужностях експонуючого випромінювання: 

а) – 0,2 мВт, б) – 0.5 мВт [193]. 
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На рис. 4.3.2 наведено АСМ-зображення мікрорельєфних структур 

сформованих в неорганічному відпаленому фоторезисті Ge25Se75. При всіх 

досліджуваних потужностях експонуючого випромінювання в місцях засвітки 

відбувалось повне протравлювання халькогенідного шару до підкладки, при 

цьому глибина рельєфу для всіх зразків складала 120 нм (при вихідній товщині 

шару – 200 нм). Неспівпадання даних величин (глибини рельєфу та товщини 

шару) пояснюється не абсолютною селективністю травника, яким 

користувались в даному процесі. 

Проведені дослідження показали, що при збільшенні потужності 

випромінювання на виході з мікрооб’єктива ширина доріжок поступово 

зростає. Як видно з рисунків, в поперечному розрізі записані доріжки мають 

форму близьку до рівнобедреної трапеції. 

В табл. 4.2 наведена експериментально отримана залежність ширини 

заглиблень (пітів) від потужності випромінювання на виході з мікрооб’єктива 

під час лазерного запису на фоторезистному шарі складу Ge25Sе75, яка була 

виміряна за допомогою атомно-силового мікроскопа. Як можна бачити із 

таблиці ширина записаних пітів, яку можна отримати при використанні 

досліджуваних умовах експонування, сягала 390-740 нм. Отримані результати 

задовольняють параметрам, необхідним для створення як звичайних, так і DVD 

компакт-дисків [194]. 

 

Табл. 4.2. Залежність ширини пітів b від потужності випромінювання P на 

виході мікрооб’єктива. 

P, мВт 0,50 0,42 0,32 0,26 0,15 

b, нм 740 660 580 460 390 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.3.2. Мікрорельєфні структури, записані на неорганічному 

фоторезисті Ge25Se75 при різних потужностях експонуючого випромінювання: 

а) - 0,26 мВт, б) – 0,42 мВт [193]. 
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При подальшому збільшенні вмісту селену в ХСН плівках складу Ge-Se 

(від Ge25Se75 до Ge20Se80) край поглинання знову починає зміщуватись (не 

набагато) в довгохвильову область спектру і поглинання експонуючого 

випромінювання зростає. Окрім того, варто зауважити, що одночасно 

погіршується і якість поверхні отриманих зразків. Як приклад, на рис. 4.3.3 

показано АСМ-зображення мікрорельєфної структури, яка отримана на 

неорганічному фоторезисті складу Ge20Se80. Очевидно, що якщо 

використовувати даний склад ХСН, то в результаті експонування та 

селективного травлення на поверхні шару фоторезисту формується значна 

кількість дефектів. Це пояснюється виділенням фазових фрагментів скла, які є 

збагачені селеном. Тому ХСН такого складу не є придатними для формування 

оригінальних сигналограм. Натомість, халькогенідний фоторезист складу 

Ge25Se75 найкраще задовольняє технологічним та технічним вимогам процесу 

формування сигналограм оптичних дисків.  

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.3. АСМ-зображення мікрорельєфної структури, отриманої на 

неорганічному фоторезисті Ge20Se80. Потужність експонуючого 

випромінювання – 0,26 мВт [193]. 
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4.4. Сенсорні чипи із структурованою поверхнею для оптичних 

сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу. 

 

Протягом останніх двох десятиліть біосенсори на основі поверхневого 

плазмонного резонансу (ППР) знайшли широке застосування в різних областях, 

включаючи молекулярне розпізнавання, біотехнології, медичну діагностику, 

скринінг лікарських засобів [195-200] і т.п. В більшості серійних ППР приладів 

для збудження поверхневих плазмонних хвиль в тонкій плівці Au, нанесеній на 

прозору підкладку (чип біосенсора), використовується повне внутрішнє 

відбивання в призмі (метод Кречмана) [201]. Незважаючи на широке 

використання, такі біосенсори все ж мають певні недоліки, зокрема їх 

чутливість недостатня для того, щоб надійно детектувати взаємодію протеїнів з 

лігандами малих розмірів [202, 203]. Тому питання підвищення чутливості ППР 

датчиків (як і методів КРС спектроскопії за рахунок SERS підкладок [204]) 

викликає величезний інтерес та є основним трендом в подальшому 

удосконаленні та розробці сенсорів на ППР. В останні роки теоретично та 

експериментально розроблялись методи модифікування системи зондування 

ППР шляхом формування наночасток золота на золотій плівці чипу [205, 206] 

чи нанесення періодичних металевих нанодротів [207]. Підвищення чутливості 

в такому разі в основному пов'язане із зсувом або вигином дисперсійної кривої 

поверхневого плазмона, викликаним його сильним зв'язком з резонансними 

режимами локалізованих плазмонів в металевих наноструктурах [208]. 

В недавніх теоретичних дослідженнях [209, 210] було показано, що 

формування періодичної гратки на поверхні металевого шару чипа ППР 

біосенсора, який працює в схемі Кречмана, може в декілька разів підвищити 

чутливість приладу порівняно із стандартними чипами з плоскими металевими 

поверхнями. В такому випадку поверхневий плазмон збуджується в напрямку 

перпендикулярному штрихам гратки і може зазнавати відбивання в 

зворотньому напрямку. Якщо період гратки підібрано таким чином, щоб 

задовольнялись умови бреггівського відбивання, то поширення поверхневих 



 201 

плазмонів заборонено (формується заборонена зона). Вибравши робочу зону 

сенсора в околі такої забороненої зони (наприклад шляхом зміни частоти 

гратки), можна отримати підвищену чутливість положення плазмонного 

максимума від зміни показника заломлення середовища біля поверхні чипа 

порівняно з плоскими Au шарами. У попередніх роботах ми експериментально 

показали можливість збільшити чутливість такого ППР біосенсора шляхом 

формування високочастотного періодичного рельєфу на поверхні Au чипа та 

його використання замість плоского чипа [211, 212]. 

Просторова частота гратки вибиралась із умови близькості до 

бреггівського відбивання. Теоретичне моделювання в роботі [209] виконано для 

граток з синусоїдальним профілем та малою глибиною рельєфу. Для таких 

граток можна приблизно оцінити значення бреггівського періоду гратки (ΛB) за 

допомогою простої формули [213]: 

 

ΛB = 0,5λo [(εmr + εD)/εmrεD]1/2 /cosφ             (4.5) 

 

де λo – довжина світлової хвилі у вакуумі, φ– азимутальний кут, який 

визначається як кут між площиною падіння та хвильовим вектором гратки (що 

перпендикулярний до штрихів гратки), εD = n2 – діелектрична константа 

середовища, n – його показник заломлення (в наших дослідженнях ми 

використовували розчин води з гліцерином) і εmr –дійсна частина діелектричної 

сталої металу (в нашому випадку золота).  

Таким чином, для наших зразків (Au шар на скляних (скло Ф-1) 

підкладках) на довжині хвилі 650 нм (робоча довжина хвилі розробленого в 

Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України ППР 

рефрактометра ПЛАЗМОН-6) умови бреггівського відбиття плазмонів (що 

забезпечує підвищення чутливості біосенсора у порівнянні з плоскою 

поверхнею) задовольняються при просторових частотах граток біля 3000 мм-1 

для інтерфейсу Au-повітря [211]. Для межі Au – вода при довжині хвилі 

збудження 850 нм (робоча довжина хвилі модернізованого двохканального 
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ППР рефрактометра ПЛАЗМОН-71М) умова бреггівського резонансу 

відповідає періоду гратки біля 309 нм (просторова частота ν = 3240 лін/мм). Тут 

ми використовували діелектричну проникність Au з [182], для води показник 

заломлення n = 1,333 при 20° С. При збільшенні показника заломлення 

середовища, яке контактує із золотом, умова резонансу задовольняється при 

менших значеннях періоду гратки. Так, для гліцерину з n = 1.474 при 20°C 

бреггівський резонанс відповідає періоду 277 нм (ν = 3610 лін/мм). Виходячи з 

цих оцінок, методом інтерференційної літографії були виготовлені зразки з 

просторовими частотами періодичного мікрорельєфу вибраними із вказаних 

інтервалів [211, 214, 215].  

Формування дифракційної гратки на поверхні золотої плівки чипу (див. 

рис. 4.4.1) змінює форму кутової залежності відбиття від робочої поверхні 

датчика поблизу резонансу. На рисунку 4.4.2 показані криві поверхневого 

плазмонного резонансу для стандартного сенсора з плоскою поверхнею золотої 

плівки (крива 2) і для чипа з дифракційною решіткою (крива 1) з тими ж 

параметрами (просторова частота, рельєф глибини), як для решітки на рис. 

4.4.1. Зовнішнє середовище при цьому вимірюванні було повітрям. Залежність 

відбиття від кута падіння (криві ППР) вимірювали за допомогою пристрою 

"Плазмон-6", робоча довжина хвилі - 650 нм (рис. 4.4.2). З малюнка видно, що 

крива ППР для чипа з решіткою значно розширюється і зміщується в сторону 

більших кутів. Окрім того, на ППР кривій для чипа з граткою спостерігається 

два максимуми, що вказуює на близькість умов до бреггівського резонансу 

[211]. 

Для порівняння було проведено дослідження сенсорної чутливості для 

обох чипів у рідкому середовищі. ППР криві вимірювали за допомогою 

рефрактометра "Плазмон-71" (робоча довжина хвилі - 850 нм). На рис. 4.4.3. 

показано ППР криві для сенсорного елемента з дифракційною решіткою з тими 

ж параметрами, що і на рисунку 4.4.1. На рис. 4.4.4 представлено ППР криві для 

сенсора зі стандартним чипом. 
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Рис. 4.4.1. АСМ зображення Au гратки з періодом 330 нм та глибиною 

рельєфу 20±4 нм (загальна товщина шару Au становить 50 нм) (а) та її профіль 

(б).  

 

Рис. 4.4.2. Криві ППР для повітряного середовища чипа з дифракційною 

граткою (крива 1) та чипа з плоскою золотою плівкою. Кутові залежності ППР 

вимірювали на приладі "Плазмон-6". 

a b 
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Рис. 4.4.3. Криві ППР для дистильованої води (крива 1) та розчину спирту 

(крива 2) для сенсорного елемента з дифракційною граткою. Вимірювання 

проведені за допомогою рефрактометра"Плазмон-71". 

 

 

Рис. 4.4.4. Криві ППР для дистильованої води (крива 1) та розчину спирту 

(крива 2) для стандартного сенсорного елемента з плоскою золотою плівкою. 

Вимірювання проведені за допомогою рефрактометра"Плазмон-71". 
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Середовищами, в яких проводились ці виміри були дистильована вода (білі 

лінії на обох малюнках) і 96% водний розчин спирту (чорні лінії). Їхні 

показники заломлення вимірювалися незалежно, використовуючи 

рефрактометр ABBE IRF-22, і складали величину 1,3272 для води і - 1,3584 для 

розчину етанолу. Кутове положення мінімуму було визначено для умов обох 

навколишніх рідин. Таким чином було встановлено підсилення чутливості 

сенсора (S) з дифракційною решіткою в порівнянні з датчиком без гратки. 

Величина S визначалась як співвідношення Δθdsp/Δθsp, (де Δθdsp – зміщення 

кутового положення мінімуму ППР кривої для сенсора з граткою при переході 

від води до етанолу, Δθsp – значення цієї ж величини для стандартного датчика) 

і дорівнювала 1,17. Отже, використання дифракційної гратки на поверхні 

сенсорного чипу дозволило збільшити його чутливість на 17% в порівнянні зі 

стандартним сенсором, де в якості чипа застосовується плоска плівка золота. 

Така величина підсилення значно перевищує можливу похибку експерименту. 

Маючи не лише теоретичне, а й експериментальне підтвердження 

можливості підвищення чутливості біосенсора на основі ППР, який працює в 

схемі Кречмана, шляхом формування періодичної ґратки з періодом від 3000 до 

3400 мм-1 на поверхні металічного шару чипа такого сенсора, було проведено 

більш детальне дослідження з метою встановлення факторів, які впливають на 

величину чутливості та можливості керувати як цими факторами, так і 

чутливістю біосенсора. Нижче представлено розробку та оптимізацію 

технологічних етапів інтерференційної фотолітографії з використанням 

вакуумних фоторезистів для виготовлення сенсорних чипів з підвищеною 

чутливістю та покращеними фізико-механічними характеристиками для 

оптичних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансy. 

Після оптимізації технології інтерференційної літографії було виготовлено 

тридцять двоканальних експериментальних Au чипів з різними 

характеристиками граток (глибина рельєфу, шпаруватість, період). Періодична 

структура формувалась лише на одній половині чипа, друга половина 

залишалась покритою неструктурованою плівкою золота вихідної товщини. 
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Такі зразки готувались для проведення порівняльних досліджень на 

двоканальному приладі ПЛАЗМОН-71М в конфігурації Кречмана, джерелом 

випромінювання в якому є напівпровідниковий лазер з довжиною хвилі 850 нм 

[214].  

На рис. 4.4.5 показано фотографії першої серії двоканальних 

експериментальних чипів, де а – поліхроматичне освітлення падає 

перпендикулярно штрихам граток, б – паралельно штрихам. В першому 

випадку спостерігаються спектри за рахунок дифракції світла на гратках, в 

другому – різна інтенсивність відбивання на гратках з різною глибиною 

рельєфу. 

На рис. 4.4.6. показано АСМ зображення рельєфу серії зразків з однаковим 

періодом гратки, але різною шириною штрихів: від 90 до 150 нм. 

          а                                        б   

Рис. 4.4.5. Фотографії двоканальних експериментальних чипів: а – 

освітлення перпендикулярно штрихам граток, б – паралельно штрихам. 

 

ППР рефрактометр ПЛАЗМОН-71М дозволяє вимірювати кутові 

залежності інтенсивності внутрішнього відбивання R(θ) для плівки золота і 

визначати положення мінімуму відбиття (θмін), який відповідає збудженню 

поверхневих плазмонів на межі плівка Au – оточуюче середовище. θмін дуже 

чутливе до зміни показника заломлення n середовища біля поверхні плівки Au, 

що і дозволяє реєструвати процеси, які приводять навіть до дуже малих змін n в 
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цій області. Для визначення сенсорної чутливості структур, іншими словами, 

впливу показника заломлення оточуючого середовища на зсув резонансного 

мінімуму, розчин гліцерину різної концентрації у воді вводився в протічну 

двоканальну кювету, котра була розташована над досліджуваним зразком таким 

чином, що забезпечувався контакт рідини зі структурою, при цьому один канал 

відповідав контрольній плівці золота, а другий – наноструктурованій плівці (з 

поверхневим рельєфом у вигляді гратки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.6. АСМ зображення граток з періодом 296.6 ± 0,5 нм та різною 

скважністю. 

 

Детальні дослідження чутливості структурованих чипів були проведені на 

зразках, АСМ зображення яких показано на рис. 4.4.7. Ці гратки мали 

однаковий період - 296.6 ± 0.5 нм (ν = 3372 мм-1), але різний час травлення 

золотої плівки через фоторезистну маску, в результаті чого отримали різну 

глибину рельєфу: 13.5 ± 2 нм (a) та 21 ± 2 нм (б).  
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Рис. 4.4.7. AСМ зображення Au чипів з періодом 296,6 ± 0,5 нм і середньою 

глибиною рельєфу 13.5 ± 2 нм (a) та 21 ± 2 нм (б) [214]. 

 

Залежності θмін від показника заломлення середовища показані для цих 

граток на рисунку 4.4.8. Криві 1 на всіх графіках відображають залежність θмін 

від n для стандартного Au сенсора з неструктурованою поверхнею. Видно, що зі 

збільшенням n кутове положення θмін також монотонно зростає і нахил цієї 

залежності (відношення Δθмін до Δn) практично постійний протягом всього 

досліджуваного інтервалу n і приблизно дорівнює 100 deg./RIU (де RIU: 

refractive index unit - одиниця показника заломлення). Відношення величини 

зсуву положення мінімуму Δθмін до відповідної зміни показника заломлення Δn 

та характеризує чутливість S методу до зміни показника заломлення 

середовища біля поверхні металевої плівки (це є фактичне визначення величини 

S, яка використовувалась вище для одного конкретного випадку). 

Крива 2 на рис. 4.4.8, а відповідає сенсору зі структурованою поверхнею з 

малою глибиною рельєфу (13,5 нм). Чип орієнтовано таким чином, що площина 

падіння зондуючого променя є перпендикулярною штрихам гратки. Для 

структурованого чипа залежність θмін від n нелінійна: при наближенні до умови 

бреггівського резонансу нахил цієї залежності суттєво зменшується порівняно з 

таким же нахилом для стандартного чипа, потім спостерігається ділянка 

підвищеної чутливості в інтервалі зміни показника заломлення Δn = 0,009.  
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На рис. 4.4.8 цей інтервал виділено двома вертикальними пунктирами. В 

інтервалі підвищеної чутливості експериментальні точки апроксимовані 

відрізками прямих ліній. Відношення нахилів цих відрізків, тобто відношення 

чутливостей структурованого та стандартного чипів становить для даного  

зразка 2,4. 

На рис. 4.4.8, б (крива 2) показані залежності θмін від n для структурованого 

зразка з більшою глибиною рельєфу гратки (21 нм). Область підвищеної 

крутизни, яка виділена на рисунку вертикальними пунктирними лініями, на 

цьому зразку значно звужується (Δn = 0,0031) порівняно з чипами з меншою 

глибиною рельєфу, але при цьому величина крутизни суттєво зростає. 

Відношення нахилів відрізків, які апроксимують експериментальні точки для 

стандартного і структурованого чипів в області підвищеної чутливості, 

становить 4,4. Для даної партії зразків (рис. 4.4.7) числові значення чутливості 

зростають від ~100 град./RIU для стандартного чипа до 260 град./RIU для 

структурованого чипа з меншою глибиною рельєфу та до 480 град./RIU для 

чипа з більшою глибиною рельєфу. Але для всіх досліджуваних зразків 

прослідковується загальна закономірність: при збільшенні глибини рельєфу 

звужується Δn, тобто ширина інтервалу показника заломлення, в якому 

спостерігається підвищення чутливості, хоча при цьому збільшується сама 

величина чутливості на цьому інтервалі. 

Збільшення чутливості структурованих ППР сенсорних чипів в 

обмеженому інтервалі зміни показника заломлення середовища узгоджується з 

результатами теоретичних досліджень, в яких передбачалось підвищення 

чутливості в інтервалі Δn меншому, ніж 0.01 [209]. Біохімічні процеси, які 

досліджуються за допомогою ППР рефрактометрів часто супроводжуються 

осадженням моношарів біомолекул з дуже невеликими змінами в значеннях 

показника заломлення. Рефракційна роздільна здатність рефрактометра 

Плазмон-71М становить Δn = 5×10-6 RIU, тому робочий діапазон Δn, навіть 

менше ніж 0,01 RIU, достатній для таких вимірювань.  
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Рис. 4.4.8. Залежності положення ППР резонансу θмін від n для 

стандартного Au чипа з плоскою поверхнею (крива 1 в (a), (б) та (в)) та Au 

граток з періодом 296,6 ± 0,5 нм і глибиною рельєфу 13,5 ± 2 нм (крива 2 в (а)) і 

21,0 ± 2 нм (крива 2 в (б)). Крива 2 (в) відображає залежність θмін від n для Au 

гратки з періодом 302,0 ± 0,5 нм і середньою глибиною рельєфу 17,5 ± 2 нм. 

 

Робочий діапазон з підвищеною чутливістю сенсора може бути підігнано 

до показника заломлення досліджуваного середовища шляхом зміни 

просторової частоти гратки. На рис. 4.4.8,в (крива 2) показано залежність θмін 

від n для Au гратки з періодом 302,0 ± 0,5 нм і середньою глибиною рельєфу 

17,5 ± 2 нм. Видно, що інтервал Δn, де спостерігається підвищення чутливості, 

зсувається на 0.026-0.030 RIU до менших значень n в порівнянні з результатами 

для граток з періодом 296,6 нм (рис 4.4.8, а, б, криві 2). Розв’язавши рівняння 

(4.5) стосовно n, ми можемо приблизно оцінити зсув резонансного значення 

показника заломлення в результаті зміни періоду гратки від 296.6 нм до 302 нм. 

Отримане значення для зсуву положення робочого інтервалу дорівнює 0.024 

RIU при φ = 0 і непогано узгоджується (як для такої спрощеної залежності) з 

приведеними експериментальними даними. 

Цей можливий спосіб підгонки, проте, досить дорогий, тому що необхідно 

виготовляти шляхом модифікації поверхні чипа набір структурованих чипів з 
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різними просторовими частотами. На рисунку 4.4.9,а показані залежності 

мінімуму ППР кривих від показника заломлення досліджуваного розчину для 

стандартного Au сенсора (крива 1) і Au гратки з глибиною рельєфу 13,5 ± 2 нм 

(крива 2), покритої шаром хрому завтовшки 4 нм. Цей острівцевий шар Cr 

наносили методом термічного випаровування у вакуумі. Така модифікація 

поверхні чипа приводить до зсуву положення робочого діапазону на 0,018 RIU в 

сторону менших значень n в порівнянні з не модифікованим аналогічним чипом 

(рис. 4.4.9,а, крива 2).  
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Рис. 4.4.9. Залежності положення ППР резонансу θмін від n для стандартного Au 

чипа (крива 1 в (a), (б) та (в)) та Au гратки з періодом 296,6 ± 0,5 нм і глибиною 

рельєфу 13,5 ± 2 нм (крива 2 в (a), (б) та (в)), обидва чипи покриті шаром хрому 

товщиною 4 нм: (а) площина падіння зондуючого лазерного променя 

перпендикулярна до штрихів гратки (азимутальний кут φ = 0), (б) φ=5.7° і  

(в) φ = 10°. 

 

Отже, замість того, щоб виготовляти дифракційні гратки з іншою 

частотою, можна нанести на поверхню чипа тонкий шар металу або 

діелектрика. Цей процесс є значно дешевшим, ніж виготовлення гратки. Проте, 

ця модифікація чипа незворотня і призводить до зміни в умовах іммобілізації 

моношарів біомолекул на поверхні чипа, що може ускладнити інтерпретацію 

отримуваних результатів.  
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Найбільш зручним способом підгонки положення області підвищеної 

чутливості до показника заломлення досліджуваного середовища може бути 

зміна азимутального кута [177, 214]. На рисунку 4.4.9,б показані залежності θмін 

від n для того ж двоканального чипа, що і на малюку 4.4.9,а, але зразок при 

цьому був зафіксований в ППР рефрактометрі таким чином, щоб площина 

падіння була повернута на 5,7 градуса по відношенню до хвильового вектора 

гратки (φ = 5.7°). На малюнку 4.4.9,в наведені результати для того ж зразка при 

φ = 10°. Видно, що робочий діапазон був зміщений у бік більш високих 

показників заломлення зі збільшенням азимутального кута: на 0,0056 RIU при φ 

= 5,7 ° і на 0,0184 RIU при φ = 10°. Розрахунки за формулою (4.5) дають 

значення для зсуву 0,006 RIU і 0,020 RIU, відповідно, які добре узгоджуються з 

експериментом.  

Ці результати показують, що при невеликих варіаціях азимутального кута 

ППР вимірювання з використанням області підвищеної чутливості можуть бути 

виконані в широкому діапазоні зміни показника заломлення на одному і тому ж 

наноструктурованому чипі.  

Ще одним напрямком підвищення ефективності ППР біосенсорів є процес 

функціоналізації поверхні Au для іммобілізації біоселективних елементів на 

поверхні чипа [215]. Найбільш широко використовуються методи 

функціоналізації, які включають формування самоорганізованих моношарів 

(SAM) з алкантіолів і дисульфідів, або поліетиленіміну (PEI) [216, 217]. Проте, 

ці методи характеризуються повільним ростом моношару та низькою 

стабільністю отриманих шарів при підвищеній температурі і УФ-опроміненні 

[218]. 

Альтернативою хімічним методам функціоналізації поверхні Au може бути 

метод плазмохімічного осадження з парової фази [219], який дозволяє 

отримувати ультратонкі функціональні полімерні плівки (товщиною 5 - 20 нм) 

[220, 221]. З одного боку, такі тонкі шари не повинні погіршувати умови 

збудження поверхневих плазмонних хвиль, а з іншого боку, вони повинні 

забезпечувати значне число -СООН, -NH2, ангідридних або інших 
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реакційноздатних груп. 

Такий метод вже успішно застосовувався для осадження стабільних, 

збагачених на амінні групи тонких плівок на поверхні золотого електрода 

біосенсора на основі кварцового мікробаланса [222, 223]. Повідомлялось, що 

реакція імунносенсора, функціоналізованого шляхом полімеризації 

циклопропіламіна з допомогою імпульсної плазми, в 2 рази вища у порівнянні 

зі стандартним датчиком з використанням SAM в якості проміжного шару. 

Симетричний плазмовий реактор з ємнісним зв’язком використовували для 

осадження функціональних плазмових полімерних шарів на обох половинах 

(структурована і плоска) сенсорних чипів з Аu-покриттям. Конфігурація 

плазмового реактора включає циліндричну камеру (внутрішній діаметр 30 см) з 

плоско-параллельними електродами, розділеними скляним кільцем (висотою  

5 см). Умови осадження були наступними: потік СО2 і С2Н4 складав від 8 до 4 

кубічних сантиметрів на хвилину, відповідно (відношення потоків 2:1), 

робочий тиск дорівнював 10 Па, а вхідна потужність - 70 Вт. На поверхню 

чипів були осаджені функціональні полімерні плівки з номінальними 

товщинами 5 та 10 нм. Такі покриття досліджувались в попередній роботі [220], 

де було встановлено, що швидкість осадження при вказаних режимах становить 

6 нм.хв-1, щільність плівки - 1,5 г.см-3 і [O]/[C] відношення становить 21%. Такі 

плівки містять СООН і ОН функціональні групи. 

На рис. 4.4.10, в, с продемонстровано, як функціональний полімерний шар, 

осаджений на поверхню плівки сенсорного чипа (як стандартного, так і 

наноструктурованого), впливає на його чутливість. Видно, що для стандартних 

Au чипів при збільшенні товщини полімерної плівки значення θmin зростають на 

всьому досліджуваному інтервалі n, в порівнянні зі значеннями для чипа без 

полімеру. Наприклад, при n = 1.36, θ
мін 

збільшується з 61,46° (Au без покриття) 

до 62,62° і 63,42° для чипів, покритих полімерними шарами товщиною 5 і 10 

нм, відповідно. Проте, нахил залежності θ
мін 

від n та, отже, і чутливість не 

змінюється і залишається близько 100 deg/RIU. 
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Для наноструктурованих чипів значення θ
мін також зростає зі збільшенням 

товщини функціонального полімерного шару (рис. 4.4.10,б,в, криві 2). Крім 

того, осадження плівки на поверхні чипа призводить до зміщення положення 

робочого діапазону на 0.0086 RIU (для плівки товщиною 5 нм) і на 0.0144 RIU 

(для 10 нм), відповідно, до менших значень n в порівнянні з чипами без 

покриття. Ширина робочого інтервалу також дещо зростає від 0.0066 RIU для 

непокритого чипа до 0.0068 RIU і 0.009 RIU для чипів з 5 нм та 10 нм 

полімерними покриттями, відповідно. Чутливість в межах робочого інтервалу 

залишається майже незмінною, незалежно від наявності функціонального шару 

і становить для досліджуваних чипів 360deg./RIU, 380 deg./RIUта 360 deg./RIU 

(рис. 4.4.10,a,b,c, криві 2, відповідно). 

 

Рис. 4.4.10. Залежності положення ППР резонансу θмін від n для 

стандартного Au чипа з плоскою поверхнею (крива 1 в (a), (b), та (c)) та Au 

граток з періодом 302.0 ± 0.5 нм і глибиною рельєфу 17.5 ± 2 нм (криві 2 в (a), 

(b), та (c)). 2а - зразок не покритий полімерною плівкою, 2в та 2с – товщина 

полімерної плівки 5 та 10 нм, відповідно. 

 

Підгонка робочого інтервалу до показника заломлення досліджуваного 

середовища, в даному випадку, може відбуватись за тією ж процедурою, що і 
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вище, а саме, найбільш зручним способом такої підгонки може бути зміна 

азимутального кута.  

На рис. 4.4.11,а показані залежності θмін від n для того ж двухканального 

чипа, що і на малюнку 4.4.10,в (покритий полімерним шаром товщиною 5 мм), 

але зразок був зафіксований в ППР рефрактометрі таким чином, щоб площина 

падіння променя була повернута на 4,6 градуса по відношенню до хвильового 

вектора гратки (φ = 4.6°). На малюнку 4.4.11,в наведені результати для того ж 

зразка при φ = 7.5°. Видно, що робочий діапазон зміщується у бік більш 

високих показників заломлення зі збільшенням азимутального кута: на 0.01 RIU 

при φ = 4.6° і на 0.023 RIU при φ = 7.5°. 

На рис. 4.4.12 показано аналогічні залежності для двоканального чипа з 

тією ж частотою і глибиною рельєфу гратки на робочу поверхню якого 

осаджено функціональну полімерну плівку товщиною 10 нм (такий же  шар, як 

на рис. 4.4.10,с). Зразок був зафіксований в ППР рефрактометрі під кутом φ = 

6.0° (a) та φ = 11.0° (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.11. Залежності положення ППР резонансу θмін від n для 

стандартного Au чипа (криві 1) та Au гратки з періодом 302.0 ± 0.5 нм і 

глибиною рельєфу 17.5 ± 2 нм (криві 2) покритих полімерним шаром товщиною 

5 мм: (a) φ = 4.6°, (b) φ = 7.5°. 
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Рис. 4.4.12. Аналогічні рис. 4.4.11 залежності для такого ж зразка, але 

покритого полімерним шаром товщиною 10 нм: (a) φ = 6°, (b) φ = 11°. 

 

В цьому випадку також робочий інтервал зсувається в бік вищих 

показників заломлення при збільшенні азимутального кута на 0.011 RIU при  

φ = 6.0° і на 0.039 RIU при φ = 11°. Для обох зразків (з функціональним шаром 

товщиною 5 і 10 нм) збільшення азимутального кута викликає також невелике 

розширення робочого інтервалу. В той же час, чутливість сенсора практично не 

змінюється. 
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Висновки до IV розділу. 

1. Оптимізовано технологічні процеси нанесення фоторезистних халькогенідних 

шарів, інтерференційного експонування, селективного травлення та нанесення 

відбиваючих і захисних покриттів та продемонстровано, що застосування 

літографічних процесів на основі фототравлення та травлення на реверсивних 

перетвореннях дозволяє формувати періодичні наноструктури на шарах 

халькогенідів, що можуть бути використані в якості дифракційних та 

субхвильових оптичних елементів (зокрема голограмних дифракційних ґраток), 

темплат, штампів для копіювання.  

2. Встановлено, що плівки складу Ge25Se75 є оптимальними з розрізу стекол Ge-Se 

за своїми оптичними та фоторезистивними властивостями для формування 

оригіналів оптичних сигналограм шляхом лазерної літографії.  

3.Продемонстровано можливість мікропрофілювання підкладок чи 

функціональних шарів, зокрема, шляхом поєднання ефектів фототравлення та 

травлення на реверсивних перетвореннях зі стимульованим металом 

травленням, отримано зразки макропоруватого кремнію з заданою 

періодичністю розташування пор.  

4. Показано, що технологія інтерференційної літографії з використанням 

вакуумних халькогенідних фоторезистів та в комплексі з додатковою 

термічною обробкою дозволяє формувати однорідні плазмонні структури з 

необхідними характеристиками.  

5. Експериментально підтверджено теоретичні передбачення можливості 

збільшення чутливості ППР-біосенсорів шляхом використання 

наноструктурованих сенсорних чипів та розроблено спосіб узгодження 

робочого діапазону наноструктурованого сенсорного чипа з величиною 

показника заломлення досліджуваного середовища шляхом азимутального 

повороту чипа. 



 218 

РОЗДІЛ V. 

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПОРУВАТИХ 

ПЛІВОК SiOx 

 

В останні роки увагу багатьох дослідників привернула технологія 

формування наноструктурованих шарів за допомогою осадження у вакуумі під 

ковзним кутом до поверхні підкладинки (glancing, or oblique angle deposition) 

[105, 224, 225]. Отримані структури мають перспективи широкого 

використання в якості фотонних кристалів [226], поляризаційних фільтрів 

[227], різноманітних сенсорів [228] та в багатьох інших галузях.  

Ми, в свою чергу, за допомогою термічного осадження у вакуумі під 

ковзним кутом отримували поруваті плівки SiOx при виготовленні нового 

світловипромінюючого матерілу на основі кремнію [229]. Роботи за вказаною 

тематикою стимулювались тим фактом, що протягом років, коли виконувались 

описувані дослідження, кількість робіт присвячених фотолюмінісценції плівок 

SiOx зростала бурхливими темпами [230-237], що, в свою чергу, було 

обумовлено перспективою розробки ефективних світловипромінюючих 

приладів на основі кремнієвої технології. Фотолюмінісценція, яка 

спостерігається в таких структурах, пов’язана з квантово-розмірним ефектом в 

нанокластерах кремнію, що формуються у плівках SiOx при їх 

високотемпературному відпалі. Для виготовлення таких плівок 

використовується декілька основних методів: плазмохімічне осадження, іонна 

імплантація, лазерна абляція, магнетронне розпилення, термічне випаровування 

у вакуумі та ін. Ми використовували метод термічного випаровування 

моноокису кремнію. Основним способом відстежування та керування 

стехіометрією осадженої плівки в такому методі є контроль за параметрами 

нанесення, а саме: тиском залишкових газів в камері, додаванням кисню або 

інших газів для забезпечення необхідного значення х та для пасивації обірваних 

зв’язків, підбір швидкості випаровування, одночасне нанесення кремнію та 

моноокису кремнію в необхідних пропорціях та т.п. Всі перераховані методи 
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дозволяють виготовляти плівки зі значенням х, що змінюється в широких 

межах, а властивості плівок, в основному, і визначаються саме вмістом кисню в 

них. Формування наночастинок кремнію в матриці SiOx відбувається в процесі 

термічного відпалу напилених зразків, структура частинок (аморфна або 

кристалічна), в першу чергу, залежить від температури відпалу. Наночастинки 

формуються в процесі дифузії, механізм якої досі вивчається. Процес 

формування частинок, а саме розшарування фаз, можна схематично описати 

реакцією: 

уSiOx  x SiOу + (у- x) Si (5.1), 

де, х та у – коефіцієнти стехіометрії субоксидної плівки до та після відпалу, 

відповідно. При повному розкладі субоксиду вираз (5.1) трансформується в 

наступний: 

2SiOx  хSiO2 + (2- x) Si (5.2) 

Існує багато робіт, які стосуються дослідження механізму дифузії кремнію, 

а також дослідження зміни структурних властивостей плівок SiOx в результаті 

термообробки [238-243]. Припускалось, що атоми кремнію дифундують з 

об’єму аморфного SiOx, при цьому об’єм, в якому відбувається дифузія, 

обмежується лише розмірами зразків. Це призводить до великого розкиду 

розмірів наночастинок Si, що, в свою чергу, зменшує інтенсивність 

люмінесценції та ускладнює процес контролю ширини смуги люмінесценції. 

Перспективним з погляду керування процесом коагуляції нанокластерів Si у 

SiOx матриці представляється зміна структури вихідних SiOx шарів за рахунок 

зміни умов їх нанесення. Починаючи з 80-х років велися розробки з 

використання плівок SiOx для орієнтації рідких кристалів. Було встановлено 

[244, 245], що термічне випаровування моноокису кремнію на підкладки, 

орієнтовані під певним кутом до напрямку потоку випаровуваної речовини, 

приводить до формування поруватих SiOx плівок, які мають колоноподібну 

структуру. В залежності від кута напилення та інших параметрів 

технологічного процесу нанесення плівок діаметр утворених колон змінюється 

в межах від 10 до 100 нм. 



 220 

Ідея полягала в тому, що термічний відпал таких плівок буде викликати 

коагуляцію нанокластерів кремнію в обмеженому об’ємі матриці, яка 

складається з повністю чи частково ізольованих колон. Це може забезпечити 

зменшення дисперсії розмірів наночасток Si, а також надасть додаткову 

можливість впливу на їх розміри шляхом зміни орієнтації підкладинки в 

процесі осадження плівок SiOx.  

 

5.1. Осадженням моноксиду кремнію під кутом до підкладки як метод 

формування поруватої плівки SiOx та впливу на її характеристики. 

 

Зразки у вигляді тонких плівок SiOx отримували шляхом термічного 

випаровування у вакуумі (при залишковому тиску 1210-3 Pa) моноокису 

кремнію чистотою 99.9% виробництва фірми Cerac Inc. Зразки знаходились в 

камері на відстані 25 см від випаровувача під кутами 0, 30, 60, 75 між 

нормаллю до поверхні підкладинки та напрямом на випаровувач. В якості 

підкладинок використовувались кремнієві пластини поліровані з обох боків. 

Швидкість випаровування контролювалась за допомогою каліброваного 

кварцевого датчика і підтримувалась постійною для всіх зразків. При цьому 

швидкість осадження плівки на підкладинку, орієнтовану перпендикулярно 

потоку випаровуваної речовини, становила 1.5 нм/с і зменшувалась зі 

збільшенням кута нахилу підкладинки (β). Час напилення вибирався таким 

чином, щоб на одиницю площі кожного зразка осіла однакова маса речовини, 

незалежно від орієнтації підкладинки. Товщини плівок вимірювались після 

нанесення за допомогою мікроінтерферометра МИИ-4 з точністю  5нм. [246, 

247]. Густина () досліджуваних зразків визначалась шляхом порівняння 

товщин плівок, нанесених на підкладинки орієнтовані під різними кутами, з 

відомою густиною SiOx плівок, осаджених в аналогічних умовах на 

підкладинки, розміщені перпендикулярно потоку випаровуваної речовини 

[242].  
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Частина таким чином напилених зразків відпалювалась в атмосфері азоту 

при температурі 1020 С протягом 30 хв. Як відомо з результатів багатьох 

попередніх досліджень, відпал SiOx плівок при такій температурі призводить до 

формування нанокристалітів Si (nc-Si), розміри яких, в основному, залежать від 

складу вихідної плівки [232, 235, 236].  

На рис. 5.1.1 та 5.1.2 представлено фотографії, зроблені за допомогою 

електронної мікроскопії плівок SiOx, осаджених під кутом 600 та 750 між 

нормаллю до підкладки та напрямком на випаровувач, відповідно [248]. Видно, 

що структура плівки складається з чітких колон, які мають певну орієнтацію 

росту, а діаметр колон змінюється в діапазоні 10-100 нм. Залежність кута 

орієнтації колон від кута осадження добре описується так званим «правилом 

тангенсів», що використовується для металевих плівок  

      tg(90 ) 2 tg(90 )              (5.3) 

де  - кут нахилу колон,  - кут осадження.  

 

 

Рис. 5.1.1. СEM фотографія перерізу плівки SiOx, осадженої під кутом 60, 

між нормаллю до підкладки та напрямком на випаровувач. 

 

Для зображеного на рис. 5.1.2 зразка (кут осадження  = 75) кут орієнтації 

колон приблизно рівний 50. Розміри колон і їх орієнтація, а також поруватість 
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(об'єм пор) плівок залежать від кута осадження, що підтверджується даними по 

густині () наведеним в табл. 5.1. [247] (інші параметри, які представлено в 

таблиці будуть відкоментовані нижче).  

 

 

Рис. 5.1.2 СEM фотографія перерізу плівки SiOx, осадженої під кутом 75 

між нормаллю до підкладки та напрямком на випаровувач. 

 

Таб. 5.1. Основні параметри напилених під різними кутами плівок SiOx 

Кут 

напилення 

x, IЧ 

у, IЧ 

 

(T=1020С) 

, г/см3 

Положення максимуму смуги 

ІЧ поглинання, см-1 

 
Невідпалений 

зразок 

Відпалений 

зразок  

(Т=1020 С) 

0 1,07 1,73 1,90 1005 1084 

30 1,24 1,85 1,87 1023 1086 

60 1,39 1,96 1,30 1041 1090 

75 1,48 2,00 0,91 1048 1095 

 

Як видно з таблиці, густина досліджуваних плівок ρ значно зменшується 

при збільшенні кута їх осадження, що також свідчить про порувату структуру 

таких шарів. Поруватість зразків з однаковою масою SiOx, осадженого на 
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одиницю площі підкладинки, визначалась нами як (d(β) – d(0))/d(β), де d(β) - 

товщина плівки, осадженої під кутом β, d(0) - товщина нормально напиленої 

плівки. Для досліджуваних зразків отримані величини поруватості 12%, 34% та 

53% для кутів осадження 30, 60 та 75, відповідно. Ці величини визначені по 

відношенню до плівки, напиленої при β = 0. Одначе, як показано в одній із 

більш ранніх робіт, навіть напилені по нормалі до підкладинки плівки SiOx 

мають поруватість в межах 8-10% [242], тому сумарний вміст пустот в 

досліджуваних плівках буде становити 20%, 40%, та 57% для кутів осадження 

30, 60 та 75, відповідно. 

 

5.2. Оптичні властивості поруватих плівок SiOx. 

 

Для оптичної характеризації досліджуваних поруватих плівок SiOx було 

«прописано» їх спектри пропускання (T), відбивання (R) та ІЧ пропускання.  

Спектри пропускання (T) та відбивання (R) зразків у видимій області 

вимірювались за допомогою спектрометра МДР-23 при кімнатній температурі. 

Використовуючи одержані спектральні залежності T і R, значення товщин 

плівок, їх густини та показник заломлення підкладинки, якою в даному випадку 

була полірована пластина кремнію, розраховувались спектральні залежності 

коефіцієнта поглинання (α) поруватих плівок SiOx. При цьому поруваті плівки 

розглядались як двофазна структура: SiOx + повітря і описувались за 

допомогою моделі ефективного середовища Бругемана-Ландауера [249, 250].  

Спектри ІЧ пропускання зразків вимірювались в діапазоні 800-1200 см-1 з 

допомогою спектрометра Specord 80, в якості опорного зразка 

використовувалась також кремнієва підкладинка без напиленої плівки SiOx. 

Значення х для плівок SiOx визначалося двома методами. В першому 

методі використовується залежність положення краю смуги міжзонного 

поглинання від складу SiOx плівки. Дана залежність була встановлена 

експериментально і розрахована теоретично для коефіцієнта поглинання на 

рівні 104 см-1 в роботах [251, 252]. Положення краю міжзонного поглинання в 
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оптичних спектрах плівок SiOx залежить від кута осадження (рис. 5.2.1) і для 

значення α = 104 см-1 змінюється від 2,75 до 3,25 еВ при збільшенні кута 

осадження від 0 до 75. Це свідчить про збільшення х, тобто вмісту кисню в 

SiOx фазі, зі збільшенням поруватості плівок. Проте вказаний метод оцінки 

складу плівки SiOx можна використовувати лише для невідпалених шарів. 

Після високотемпературного відпалу в плівці виділяється додатково фаза 

кремнію і залежність положення краю поглинання від усередненого складу стає 

немонотонною [231]. Тому в подальшому для характеризації плівок SiOx ми, в 

більшості випадків, будемо послуговуватися результатами, які дає 

використання методу на базі ІЧ спектроскопії, а саме ІЧ поглинання.   
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Рис. 5.2.1 Спектральна залежність коефіцієнта поглинання плівок SiOx, 

осаджених під різними кутами. Криві 1, 2, 3, 4 відповідають кутам осадження  

β = 0, 30, 60 та 75 [246].  

 

Цей метод, у відповідності з [135], базується на залежності положення 

максимуму смуги ІЧ поглинання плівок SiOx в області 1000-1100 см-1 від складу 

плівки. Положення максимуму вище згаданої смуги ІЧ поглинання монотонно 

зміщується (дивись рис. 5.2.2) від 980 см-1 для SiO в високочастотну сторону 

при зростанні вмісту кисню в складі оксиду (~1080 см-1 для SiO2). Ця смуга 
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обумовлена валентними коливаннями місткового кисню в зв’язках Si-O-Si. Так 

як в ІЧ-спектрах в цій області проявляються тільки коливання кремній-кисневої 

фази, а зв’язки Si-Si не реєструються, то цей метод можна застосовувати для 

визначення складу оксидної матриці як в свіжовиготовлених, так і в відпалених 

зразках, в яких вже виділилась фаза кремнію, тому в подальшому для 

визначення параметра х ми будемо користатись саме цією залежністю. 
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Рис. 5.2.2. Залежність положення основної смуги 1 в спектрах ІЧ 

поглинання плівок SiOx [135].  

 

На рис. 5.2.3 та 5.2.4 наведено спектри ІЧ поглинання для невідпалених та 

відпалених зразків, відповідно. В спектрах невідпалених зразків спостерігається 

зсув положення максимуму поглинання в залежності від кута осадження від 

1005 см-1 (для β = 0, крива 1) до 1048 см-1 (β =75, крива 4), також зростає 

поглинання в максимумі. Зсув положення смуги в залежності від кута 

напилення свідчить про зміну оточення для зв’язків типу Si-O-Si, що в свою 

чергу залежить від значення х для плівок SiOx. Використовуючи визначену в 

роботі [135] залежність між х та спектральним положенням максимуму, було 
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оцінено склад оксидної фази досліджуваних зразків (відповідні значення в двох 

колонках табл. 5.1 позначені як х, IЧ- колонка відповідає невідпаленим зразкам, 

інша- у, IЧ – відпаленим при 1020 С). Значення х для невідпалених зразків, 

отримані цим методом, дещо нижчі, ніж ті, що оцінювались по положенню 

краю міжзонних переходів, проте відносний хід цих залежностей співпадає для 

всіх зразків незалежно від методу їх (залежностей) визначення. 
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Рис. 5.2.3. Спектри ІЧ поглинання не відпалених зразків. Криві 1, 2, 3 та 4 – 

плівки, осаджені під кутом 00, 300, 600 та 750, відповідно. 

 

Зміна складу плівок SiOx пов’язана з доокисленням випареного SiO в 

залишковій атмосфері (при тиску 10-2 – 10-4 Pa), що спостерігалось і в 

попередніх роботах [231, 232, 239], де показано, що таким чином склад плівки, 

яка напилюється, можна контролювати за рахунок суттєвої зміни швидкості 

напилення, тобто збільшення чи зменшення часу знаходження випаровуваних 

часток в атмосфері залишкових газів, чи зміни тиску самих залишкових газів (в 

принципі, залишковий тиск в камері можна піднімати до рівня, при якому 

довжина вільного пробігу випаровуваних частинок зменшуючись, стане 

порівнянною з віддаллю від випаровувача до підкладки). Однак всі наші зразки 

осаджувались в тотожних умовах, тому зміна їх складу пов’язана саме із 
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формуванням поруватої структури та значенням її поруватості. Доокислення 

плівок в процесі осадження суттєво прискорюється при збільшенні їх 

поруватості, яка, в свою чергу, визначається кутом осадження випареної 

речовини. Таким чином, змінюючи кут осадження, можна змінювати як 

структуру, так і склад SiOx шару, причому, в певних межах, контрольовано. 
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Рис. 5.2.4. Спектри ІЧ поглинання відпалених при 10200 С протягом 30 

хвилин плівок SiOx. Позначення кривих те ж саме, що і на рис. 5.2.3. 

 

У відпалених зразках смуга ІЧ поглинання для всіх кутів осадження 

знаходиться поблизу 1090 см-1. Таке положення відповідає коливанням 

місткового кисню в матриці SiOу для у близького до 2 (Табл. 5.1). Тобто, при 

такому відпалі, який ми використовували, відбувається майже повний розклад 

SiOx на кремній та SiO2, причому більш повний у зразках, осаджених під 

більшими кутами, тобто в зразках з більшим вихідним значенням x. 

За зміною величини x в результаті відпалу можна оцінити кількість 

кремнію, що випав у вигляді нанокристалів. Для таких оцінок будемо 

використовувати значення x отримані зі спектрів ІЧ поглинання досліджуваних 

плівок, оскільки лише він дає інформацію про зміну складу оксидної матриці в 

процесі відпалу. Отримані значення об’ємної долі нанокристалів кремнію в 
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досліджуваних зразках становили 0.24, 0.19, 0.16 та 0.14 для кутів 0, 30, 60 та 

75, відповідно (вказані значення розраховані відносно об’єму SiOx фази 

досліджуваних плівок), тобто зі зростанням кута осадження плівок об’ємна 

доля нанокристалів кремнію, що випав під час відпалу зменшувалась. 

 

5.3. Фотолюмінесценція в структурах nc-Si-SiOх. 

 

Інтерес до дослідження люмінесценції в низькорозмірних кремнієвих 

матеріалах виник досить давно і зумовлений, перш за все, величезними 

перспективами їх застосування у світловипромінюючих елементах з кінцевою 

метою отримати суцільні кремнієві оптоелектронні пристрої, тобто розвитку 

кремнієвої оптоелектроніки і створенням оптичної системи передачі даних 

[253]. Головною проблемою при цьому залишається низька ефективність 

люмінесценції об‘ємного кремнію, недостатня для створення оптоелектронних 

елементів інтегральних схем. Ще одна проблема полягає в тому, що відповідно 

до одного з формулювань закону Мура, кількість транзисторів в чипах 

процесорів подвоюється приблизно кожні півтора року. При цьому мідні 

з‘єднання, що забезпечують зв‘язок між компонентами чипа і окремими 

платами, уже зараз не здатні забезпечити необхідну швидкість обміну 

інформацією. Перехід до оптичної системи передачі даних дозволив би 

вирішити цю проблему і відкрив би шляхи для подальшого розвитку. Так як 

кремній до цього часу залишається основним матеріалом мікроелектроніки (і 

наноелектроніки також) то й в цьому випадку постає питання люмінесценції 

кремнію та структур на його основі. Можливі перспективи вирішення подібних 

задач відкрилися після першого спостереження видимої ФЛ пористого кремнію 

[254, 255], яке започаткувало справжній бум у дослідженнях 

світловипромінюючих кремнієвих матеріалів. На даний час ведеться інтенсивна 

робота, що направлена на створення ефективного кремнієвого джерела 

випромінювання. Для досягнення поставленої мети дослідники рухаються 

шляхом розробки декільках підходів, в рамках яких досліджуються об‘єкти як 
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на базі поруватого кремнію, так і нанокристалічного кремнію, пластично 

деформованого кремнію, кремнію легованого ербієм чи бором [256-262] і т.п. 

Що стосується нанокристалічного кремнію, здатного випромінювати при 

кімнатній температірі за рахунок квантово-розмірного ефекту, то найбільш 

поширеними методами формування таких структур є «класичні» методи 

утворення поруватого кремнію [254-256], лазерна абляція [263, 264], хімічне 

та/або плазмохімічне осадження із газової фази [237, 265], термічне розпилення 

SiO [135, 266- 269] або спільне випаровування Si та SiO2 [270], імплантація 

іонів Si+ в матрицю SiO2 [271, 272] та інше. В більшості випадків, для того щоб 

таким чином отримані плівки почали випромінювати, вони після виготовлення 

піддавались термічному відпалу, який також проводився в різних умовах. По-

перше, при такому відпалі змінювали його температуру [230, 231, 273, 274] та 

час відпалу [270, 272, 275], крім того, це може бути відпал у вакуумі [276] чи 

атмосфері інертних до структури газів [231, 273, 274]. Також деякі автори 

відпалювали зразки в киснемісткому середовищі. Інколи направлена локальна 

кристалізація плівок досягалась випромінюванням ексимерних лазерів [277-

279], що дозволяло формувати випромінюючі структури на легкоплавких 

підкладинках. 

Одним із найбільш поширених та дешевих методів отримання 

світловипромінюючих композитів на базі кремнію є термічне розпилення (в 

різноманітних його модифікаціях) кремнію чи його оксидів з подальшим 

температурним відпалом. Даний метод дозволяє отримувати достатньо 

однорідні за товщиною та за складом плівки. Основна перевага методу - це його 

технологічність та простота. Детально даний метод описаний в 

експериментальній частині роботи. 

5.3.1 Фотолюмінесценція композитних Si-SiOx плівок. 

Нижче подано результати дослідження фотолюмінесценції плівок SiOx, 

отриманих шляхом вакуумного термічного випаровування, які відпалювалися в 

інертній атмосфері. Цей метод виготовлення є особливо перспективним з точки 
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зору його простоти та технологічності для отримання кремнієвих 

світловипромінюючих структур великої площі.  

Досліджувані шари SiOx були отримані термічним випаровуванням SiO 

(Cerac Inc., чистота 99.9%) у вакуумі при залишковому тискові 2.10-3 Па. 

«Нормальне» (кут β=0) напилення проводилося на двосторонньо поліровані 

кремнієві або кварцові підкладки. Температура підкладок при напиленні 

дорівнювала 150о C. Швидкість напилення складала 1,6 нм/с. Для вимірювань 

ФЛ та ІЧ пропускання наносилися плівки товщиною 150-300 нм, в яких не 

спостерігалися інтерференційні ефекти. Товщина зразків контролювалась in situ 

за допомогою кварцової резонаторної п’єзоелектричної системи (KIT-1), а після 

напилення – за допомогою мікроінтерферометра MII-4. Зразки відпалювали 

протягом різного часу та при різних температурах в атмосфері Ar [238-240] чи 

азоту [280], причому відпал в азоті (при температурах від 300 до 10000С) 

проводився за допомогою установки напівавтоматичного імпульсного відпалу 

«Імпульс-3», яка дозволяє контролювати температуру зразка протягом часу від 

1 секунди [280]. Дана установка складається з 12 галогенних ламп потужністю 

по 1 КВт кожна, що розташовані навколо ізольованої кварцової підкладки, 

температура зразка контролювалась за допомогою термопари хромель-

алюмель. При цьому час нагріву від 20 до 10000 С становив 4 секунди, час 

охолодження до температури 5000 С – 9 с. В більшості випадків процес відпалу 

відбувався в атмосфері азоту, а деяку частину зразків відпалювали у вакуумі 

при температурах 300 – 7000 С протягом 1-20 хв. 

В невідпалених SiOx плівках фотолюмінесценція (ФЛ) надзвичайно слабка. 

В зразках відпалених при температурах від 500 до 10000С з’являється широка 

смуга ФЛ в червоній та ближній ІЧ області, що добре видно на рис. 5.3.1 – 

5.3.4. Положення та інтенсивність фотолюмінесцентної смуги в цих зразках 

залежить від багатьох факторів. Такими факторами можуть бути температура та 

тривалість відпалу, атмосфера в якій цей відпал відбувається, стехіометричний 

склад плівки (значення х) перед відпалом та т.п., хоча загальні тенденції ФЛ 

відпалених плівок SiOx, які відомі з літератури можна прослідкувати і в даному 
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випадку. Тому спочатку спробуємо описати одержані результати, а потім 

проаналізувати та порівняти їх з уже відомими. 

На рис. 5.3.1-5.3.4 наведено спектри ФЛ SiOx плівок, відпалених при різних 

температурах протягом різного часу (дивись підписи під рисунками), причому 

зразки, результати для яких наведені на рис. 5.3.1 та 5.3.3 відпалювались в 

атмосфері азоту, а на рис. 5.3.2 та 5.3.4 - в аргоновій атмосфері.  

Після відпалу плівок SiOx при температурі 5000С з‘являється слабка смуга 

ФЛ в червоній області спектру, інтенсивність якої незначно збільшується з 

ростом часу відпалу від 1 до 10 хвилин. Причому, як показано за допомогою ІЧ 

досліджень, при такому порівняно низькотемпературному відпалі кремнієва 

фаза в плівках ще не виділяється, тому спостережувана ФЛ, з великою 

вірогідністю, може бути пов'язана з дефектами в матриці SiOx [231], 

інтенсивність якої росте з температурою відпалу, доки остання не досягає 

6000C, а потім різко падає при більш високих температурах. Так як описана 

вище ФЛ не має відношення до наноструктуризації досліджуваних плівок, то 

при її обговоренні ми і обмежимось тільки наведеним описом.  

На рис. 5.3.1 та 5.3.2 наведено результати ФЛ досліджень зразків після 

відпалу при 7000 C, причому в першому випадку (рис. 5.3.1) часи відпалу (3-20 

секунд) були малими в порівнянні з результатами з рис. 5.3.2, де часи відпалу 

складали 5 хвилин (рис. 5.3.2, крива 1) та 30 хвилин (рис. 5.3.2, крива 2). Як 

видно з рисунків відпал плівок SiOx призводить до формування широкої, досить 

інтенсивної люмінесцентної смуги з максимумом в області 760 - 785 нм. 

Спочатку при збільшенні тривалості відпалу (рис. 5.3.1) інтенсивність ФЛ 

зростає, а потім, коли відпал здійснюється протягом 30 хвилин, спостерігається 

слабке зниження інтенсивності ФЛ (рис. 5.3.2, крива 2).  

На рис. 5.3.3 та 5.3.4 показані спектри ФЛ, виміряні при кімнатній 

температурі для плівок SiOx, відпалених при 10000 C протягом 1, 6 та 36 секунд 

(рис. 5.3.3, криві 1, 2 та 3, відповідно) і 5 та 30 хвилин (рис. 5.3.4, криві 1 та 2, 

відповідно). ФЛ досліджуваних зразків характеризується широкою смугою ФЛ 

(напівшириною близько 200 нм), хоча максимуми кривих представлених на 
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рис. 5.3.3 та 5.3.4, дещо зміщені один відносно одного. Тут слід зауважити, що 

зразки, результати по яких представлені на даних рисунках, хоча і 

відпалювались при однакових температурах, але в різних атмосферах. Окрім 

того темп нагріву цих зразків був абсолютно різним, що, в принципі, і могло 

призвести до спектрального зміщення смуги ФЛ. Згідно [232] ця смуга ФЛ 

відповідає випромінюванню нанокристалітів з діаметрами 2 нм або більше. 

Максимальна інтенсивність ФЛ спостерігається для мінімальних часів відпалу  

1 секунда. З ростом часу відпалу інтенсивність ФЛ спочатку спадає, а потім 

починає зростати, аж до часів відпалу протягом 30 хв [238], що добре 

узгоджується з результатами роботи [281], де інтенсивність продовжувала 

зростати протягом 4 годин відпалу. Як буде показано дещо пізніше, зміна 

інтенсивності не пов’язана зі збільшенням об’єму фази кремнію, її можна 

пояснити пасивацією центрів безвипромінювальної рекомбінації на межі поділу 

nc-Si/SiOх. 

 

Рис. 5.3.1. Спектри ФЛ зразків, відпалених при 7000 С, протягом 3 секунд 

(крива 1), 5 секунд (2), 20 секунд (3)[280].  
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ФЛ зразків, відпалених при 7000 C, зсунута в «синю» область спекру  

порівняно з ФЛ зразків, відпалених при 10000 C, і інтенсивніша від останньої 

приблизно в 5-10 разів. 

При поясненні природи ФЛ в композитних матеріалах в літературі її (ФЛ) 

часто пов'язують з дефектами в матриці двоокису кремнію, з рекомбінацією 

квантованої електрон-діркової пари в кремнієвих включеннях, з інтерфейсними 

станами на межі між кремнієвим кластерами та матрицею двоокису кремнію. 

Щодо першого пояснення, то, скоріш за все, як уже відзначалось вище, ФЛ, 

пов’язана з дефектами в SiOx, проявляється в зразках, відпалених при 

температурах нижчих за 6000 C [231], а в досліджуваних нами зразках, які 

відпалювалися при 7000 С та 10000 С, емісія відбувається або в самих 

кремнієвих включеннях, або на інтерфейсі, і гіпотезу про світіння оксиду 

можна відкинути. 
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Рис. 5.3.2. Спектри фотолюмінесценції SiOx, відпалених при 700о С 

протягом 5 хв. та 30 хв[238]. 
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Рис. 5.3.3. Спектри ФЛ зразків відпалених при 10000  С протягом 1 секунди 

(крива1),  6 секунд (2),  36 секунд (3)[280]. 
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Рис. 5.3.4. Спектри фотолюмінесценції плівок SiOx, відпалених при 1000о С 

протягом 5 хв. та 30 хв[238]. 

 

Відомо, що плівки, які відпалювалися при 7000 C, містять включення 

аморфного кремнію [231, 232], розміри яких не можна визначити методами 

комбінаційного розсіяння світла та електронної мікроскопії високої роздільної 
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здатності. Хоча ми і не знаємо розмірів кластерів аморфного кремнію в наших 

зразках відпалених при 7000 C, проте можна стверджувати, що існує пряма 

залежність між температурою відпалу та розмірами нановключень кремнію, що 

утворюються при цьому (при всіх інших однакових умовах). Наприклад, 

відомо, що при температурі відпалу 12500 C утворюються вдвічі більші 

нанокристаліти, ніж при 11000 C [282] ). Тому той факт, що ФЛ зразків, 

відпалених при 7000 C, є більш короткохвильовою, ніж у зразків, відпалених 

при 10000 C, можна пояснити меншими розмірами аморфних кремнієвих 

включень. Температурою відпалу може бути пояснена і більша інтенсивність 

ФЛ в цих зразках, так як у відповідності з [231, 283] концентрація обірваних 

зв‘язків кремнію в них (так званих Рв - центрів), які є центрами 

безвипромінювальної рекомбінації, значно нижча в порівнянні з більш 

високотемпературно обробленими зразками. Це підтверджується і відсутністю 

залежності інтенсивності ФЛ від часу відпалу, що вказує на те, що для даних 

зразків пасивація інтерфейсу нанокластер Si-окисел (пасивація саме Рв – 

центрів, які локалізуються на цій межі) не відіграє такої важливої ролі, як для 

ФЛ в зразках, відпалених при вищих температурах. Цей результат узгоджується 

з даними роботи [284], в якій показано, що пасивація воднем слабко впливає на 

ефективність ФЛ аморфних кластерів Si. Всі ці факти свідчать на користь того, 

що ФЛ в зразках, відпалених при 7000 C, скоріш за все, є результатом 

рекомбінації електронно-діркових пар в аморфних кремнієвих кластерах, які 

оточені нестехіометричним оксидом SiOх. 

До цього варто додати, що в композитних зразках Si-SiOx, відпалених при 

7000 C і концентрація нановключень Si буде вищою за рахунок їх менших 

розмірів, що також буде призводити до зростання інтенсивності ФЛ при 

зменшенні температури відпалу. Невеликий довгохвильовий зсув смуги ФЛ при 

збільшенні тривалості відпалу при 7000 С може бути обумовлений деяким 

зростанням середнього розміру аморфних включень завдяки коалесценції 

найменших кластерів з утворенням кластерів більшого розміру без істотної 

зміни об’ємної долі кремнію та окислу в досліджуваних плівках. 
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Що ж стосується ФЛ зразків, відпалених при 10000 C, то зважаючи на 

результати отримані авторами робіт [274, 285] (в них також розглядається 

залежність ФЛ від температури відпалу), де показано, що для плівок SiОх 

подібного з нашим складу, дана температура відпалу є перехідною між 

низькими (при яких формуються аморфні нановключення кремнію) та 

високими (при яких формуються кристалічні нановключення Si). Тому, на нашу 

думку, полоса ФЛ, яка спостерігається в цих зразках, представляє собою 

суперпозицію ФЛ як від аморфних, так і кристалічних включень Si, що 

формуються при перехідній температурі відпалу. Нижче, аналізуючи ІЧ-

спектри буде показано, що структура оксидної матриці не змінюється при 

зростанні тривалості відпалу від 5 до 30 хвилин, тобто, при 7000 C (так само, як 

і при 10000 C) процес фазового розкладу на кремнієву та оксидну фази 

завершується протягом перших секунд відпалу. Проте, при цьому ми не 

можемо нічого сказати про стан кремнієвої фази. Але, якщо проаналізувати 

результати, наведені на рис. 5.3.3, то той факт, що найвищу інтенсивність ФЛ 

демонструє зразок відпалений протягом 1 секунди, ми можемо пояснити саме 

тим, що при такій тривалості відпалу більшість нановключень Si знаходиться в 

аморфному стані, а швидка зміна (зниження) інтенсивності ФЛ з ростом часу 

відпалу до 36 с пов‘язана саме із кристалізацією цих включень, яка, в свою 

чергу, супроводжується генерацією на межі поділу nc-Si/SiOх центрів 

безвипромінювальної рекомбінації фотозбуджених носіїв. При подальшому 

зростанні часу відпалу продовжується збільшення частки нановключень 

кристалічного кремнію (але не настільки швидко, як в перші секунди), і при 

цьому проявляється ще один ефект, а саме температурне заліковування 

дефектів, тобто пасивація центрів безвипромінювальної рекомбінації на межі 

поділу nc-Si/SiOх, що веде до поступового зростання інтенсивності ФЛ. Окрім 

того, на відміну від результатів часових залежностей відпалу при 7000 С і 

подібних залежностей відомих із літератури [236, 275] в даному випадку з 

ростом часу відпалу спостерігається зсув максимуму ФЛ в область більших 

енергій. Такий результат може бути пояснений тим, що температура і час 
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кристалізації включень Si залежить від їх розміру [274]; аморфними довше 

залишаються менші за розмірами включення кремнію, і саме це призводить на 

певному часовому етапі до відповідного зміщення максимуму полоси ФЛ. 

5.3.2. Залежність фотолюмінесценції структур nc-Si-SiOх від ступеня 

поруватості плівок.  

Спектри фотолюмінесценції в досліджуваних поруватих структурах 

вимірювались при кімнатній температурі на установці зібраній на базі 

монохроматора SPM 2, а як приймач використовувався фотопомножувач ФЕП-

62, який для зменшення темнового струму та кращої стабільності 

охолоджували рідким азотом. Збудження фотолюмінісценції здійснювалось 

випромінюванням аргонового лазера на довжині хвилі 488 нм.  

В свіжонапилених поруватих плівках SiOx, як і в суцільних, 

спостерігається дуже слабка фотолюмінісценція (ФЛ) у видимій області 

спектру. Після високотемпературного відпалу при температурі 10200 С 

протягом 30 хвилин в азотній атмосфері в спектрі ФЛ з’являється більш 

інтенсивна широка смуга (рис. 5.3.5) з максимумом в ближній ІЧ області, 

причому положення максимума залежить від кута осадження плівок. Найбільш 

довгохвильова смуга ФЛ спостерігається на зразках, напилених нормально до 

поверхні - положення максимуму відповідає 890 нм (рис 5.3.5, крива 1). Зі 

збільшенням кута осадження плівки положення смуги ФЛ зміщується в 

короткохвильову область і для зразків напилених під кутами 30 та 60 

становить 830 та 770 нм, відповідно (рис 5.3.5, криві 2, 3). Інтенсивність в 

максимумі при цьому збільшується і досягає максимальної величини для зразка 

напиленого при 60. В зразках, напилених під кутом 75 (рис 5.3.5, крива 4) 

фотолюмінісценсія дуже слабка і смуга суттєво зміщена в короткохвильову 

область спектру (650 – 800 нм) [246]. 

Потрібно зазначити, що настільки слабка фотолюмінесценція в зразках, 

напилених під кутом 75 пояснюється, скоріш за все, значним доокисленням 

структури під час відпалу. Оскільки такі зразки мають дуже значну поруватість, 

то таке доокислення могло забезпечуватись домішками кисню в азоті, в якому 
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проводили відпал. Підтвердженням правильності цього допущення можуть 

слугувати результати, отримані нами та описані в [247], де подібні зразки для 

запобігання доокисленню відпалювались в вакуумі при залишковому тиску 

1210-3 Па та при температурі 9500 С (див. рис. 5.3.6). 

З рисунка видно, що всі смуги фотолюмінесценції зсунуті в бік довгих 

довжин хвиль, в порівнянні с аналогічними кривими на рис. 5.3.5, тобто, в 

попередньому випадку при відпалі структур в атмосфері азоту з домішками 

кисню спостерігалось доокислення кремнію та формування наночастинок 

меншого розміру, що найяскравіше проявилось в зразках з найбільшою 

поруватістю. 
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Рис. 5.3.5. Спектри фотолюмінісценції відпалених при 10200 С плівок SiOx. 

Криві 1, 2, 3 та 4 – плівки осаджені під кутом 00, 300, 600 та 750, відповідно 

[246]. 

 

Більшість дослідників, які вивчали фотолюмінісценцію у відпалених при 

температурах порядку 10000 С SiOx структурах, пов’язують її з наявністю 

нанокристалів кремнію [230, 232, 237]. Зміна середніх розмірів нанокристалів 
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приводить до зсуву положення максимуму ФЛ [232, 235-238]. В свою чергу, 

розміри nc-Si, які утворюються при високотемпературному відпалі SiOx, в 

основному, залежать від температури відпалу [238] та складу вихідної плівки 

[232, 235, 236]. 

Якщо виходити з моделі зона-зонної рекомбінації носіїв, збуджених в nc-

Si, то положення смуги ФЛ відповідає ширині оптичної щілини Eg такої 

наночастинки. Було проведено ряд теоретичних розрахунків залежності Eg від 

розмірів nc-Si, зокрема в роботі [286] така залежність апроксимується виразом: 

Eg = 1.12+3.73/d1.39, де Eg – ширина оптичної щілини nc-Si і, відповідно, 

положення максимуму ФЛ в еВ, d – ефективний діаметр наночастинок в 

нанометрах. Якщо оцінити за допомогою цього виразу розміри nc-Si в наших 

зразках, то отримаємо значення: 6.5, 5.2 та 4.3 нм для β = 0, 30 та 60, 

відповідно. Припустивши, що nc-Si мають сферичну форму та врахувавши 

об’ємну долю коагульованого кремнію, можна розрахувати їх концентрацію. 

Одержимо 1.57×1018, 2.52×1018 та 3.86×1018 см-3 для SiOx фази вище вказаних 

зразків. 

 

Рис. 5.3.6 Спектри ФЛ зразків відпалених при 950 С. 1 – нормально 

напилена плівка, 2 – кут осадження 60, 3 – 75[247]. 
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Однак експериментально визначені з допомогою високороздільної 

електронної мікроскопії [232, 236, 237] чи досліджень спектрів комбінаційного 

розсіювання світла [231] значення розмірів nc-Si суттєво менші, хоча відносний 

хід високочастотного зсуву смуги ФЛ при зменшенні діаметра наночасток 

підтверджений експериментально в багатьох роботах [232, 235-237] . 

Таким чином, ми можемо допустити, що зсув максимума ФЛ в 

короткохвильову область при збільшенні кута осадження досліджуваних 

зразків пов’язаний зі зменшенням розмірів nc-Si, які формуються в поруватій 

матриці при високотемпературному відпалі. Це зменшення може бути 

обумовлене двома причинами: зміною складу (зростання x) чи тим, що 

коагуляція nc-Si відбувається в обмеженому об’ємі SiOх колон розміром в 

десятки нанометрів. Обидва фактори повинні приводити до зменшення розмірів 

nc-Si і короткохвильового зсуву смуги ФЛ, тому на даному етапі розділити 

вклади цих факторів неможливо.  

Таким чином, проаналізувавши результати, викладені в розділах 5.3.1 та 

5.3.2, можна константувати, що немає значної різниці в закономірностях 

формування фотолюмінесцентих структур в залежності від їх поруватості. Як 

інтенсивність фотолюмінесценції, так і її спектральний склад визначаються, в 

першу чергу, вихідним складом напилених плівок SiOх (значенням х), а також 

умовами відпалу (температура та тривалість). Від температури відпалу 

залежить ступінь терморозкладу SiOх, а також структура та концентрація 

нановключень Si в сформованій по завершенню відпалу плівці. Колончата 

структура напилених під кутом плівок, з одної сторони, призводить до більш 

широкого розкиду по розмірах нановключень Si, що відображається 

збільшенням напівширини спектральної залежності фотолюмінесценції [246, 

247, 287], а з іншої, дозволяє більш ефективно впливати на властивості 

фотолюмінесцентних плівок різноманітними обробками, що і буде 

продемонстровано в наступних розділах роботи.  
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5.4. Кінетика термостимульованих структурно-фазових перетворень  

в SiOx. 

 

В попередніх розділах було продемонстровано переваги та недоліки, які 

притаманні новому світловипромінюючому матеріалу, що отримується 

вакуумним випаровуванням та скісним осадженням SiOx, завдяки його 

поруватості. Зараз ми спробуємо оцінити вплив геометричних обмежень, які 

накладає колончата структура досліджуваного матеріалу з визначеними 

розмірами (діаметром) колон. Для цього вивчались процеси 

термостимульованого розділення фаз в плівках SiOx та отримані результати 

співставлялись з геометричними параметрами поруватого 

світловипромінюючого матеріалу. Слід зауважити, що дослідження, які 

представлені в цьому розділі, було проведено на суцільних композитних 

структурах. 

Термостимульоване розділення фаз аморфної плівки SiOx на фази кремнію 

та його субоксиду SiOy, що є складовою процесу наноструктуризації плівок 

SiOx, отриманих термічним випаровуванням, може бути описано 

співвідношенням (5.1) (див. вище), в якому х та у – коефіцієнти стехіометрії 

субоксидної плівки до та після відпалу. За перебігом даної реакції можна 

стежити шляхом визначення відношення атомарного вмісту кисню і кремнію 

(значення х) в оброблюваних зразках. Це можна реалізувати, як раніше 

вказувалось (див. розділ 5.2), двома методами – по оптичному поглинанню на 

рівні 104 см-1 [251, 252] та по залежності положення смуги поглинання в ІЧ 

спектрах плівок SiOx в області 1000-1100 см-1 від складу плівки [135].  

Положення даної ІЧ смуги поглинання реагує на зміну складу оксидної 

матриці і дозволяє визначати співвідношення атомарного кисню і кремнію в 

матриці до і після відпалу (значення x і y). В свою чергу, знання зміни 

стехіометричного коефіцієнта матриці дає змогу знайти об‘ємну долю кремнію, 

який випав в виді наночастинок 

∆Si=[(y-x)/y(1+x)].100%   (5.4) 
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де ∆Si - атомна частка кремнієвої фази. Окрім того, враховуючи питому 

густину складових, ми можемо вирахувати питомий об‘єм наночастинок в 

матриці.  

Для вивчення кінетики термостимульованого розділення фаз в плівках SiOx 

проводився їх відпал при температурах 300 -1000С протягом різного 

визначеного часу [280, 288]. Зразки у вигляді тонких плівок SiOx отримувались 

термічним випаровуванням у вакуумі монооксиду кремнію на двосторонньо 

поліровані кремнієві підкладинки. Умови осадження, а саме швидкість 

осадження та тиск залишкових газів, підтримувались постійними для всіх 

зразків.  

Відпал при заданих температурах проводився за допомогою установки 

напівавтоматичного імпульсного відпалу «Імпульс-3» (деталі див. в розділі 

5.3.1).  

Для визначення об’ємної долі фази кремнію, яка утворюється внаслідок 

реакції термостимульваного розкладу SiOx, записувались спектри ІЧ 

поглинання в діапазоні 800-1200 см-1, в якому знаходиться основна смуга, 

пов’язана з містковими коливаннями кисню в зв’язках Si-O-Si. Як відомо [135], 

положення саме цієї смуги однозначно визначається складом оксидної плівки. 

Залежність положення максимуму смуги ІЧ поглинання від значення 

коефіцієнту стехіометрії наведена на рис. 5.2.2. 

Для всіх досліджуваних невідпалених плівок значення х, що визначалось за 

спектром ІЧ поглинання було рівним 1.27 (за зміною краю міжзонного 

поглинання 1.32) [280]. Кінетика процесу формування наночастинок кремнію 

визначалась за зміною спектрів ІЧ поглинання плівок SiOx під час відпалу. 

На рис. 5.4.1. наведені спектри ІЧ пропускання плівок SiOx безпосередньо 

після осадження (крива 1) та після відпалу в атмосфері азоту при температурі 

650С протягом 1 та 38 с (криві 2 та 3, відповідно).  

Як видно з рисунка смуга ІЧ поглинання зсувається в сторону більш 

високих частот при збільшенні часу відпалу від 1023 см-1 для невідпаленої 

плівки до 1030 см-1 для 1с і 1040 см-1 для 38 с відпалу, при цьому її форма дещо 
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змінюється. Аналогічним чином ведуть себе в залежності від часу відпалу 

спектри ІЧ пропускання і плівок, які відпалюються при температурах 600 і 

700С.  

При більш високих температурах відпалу (900 и 1000С) високочастотний 

зсув смуги практично однаковий для всіх часів відпалу, починаючи з 1 с, 

результати для 900С наведені на рис. 5.4.2, що вказує на те, що процес 

розкладу плівок при таких температурах досягає свого насичення за часи менші 

1 секунди. 
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Рис. 5.4.1. Спектри ІЧ пропускання плівок SiOx, невідпаленої (крива 1), та 

відпалених протягом 1 с (крива 2) та 38 с (крива 3) при температурі 650 С. 
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Рис. 5.4.2. Спектри ІЧ пропускання плівок SiOx, невідпаленої (крива 1), та 

відпалених протягом 1 с (крива 2) та 38 с (крива 3) при температурі 900 С. 

 

На рис. 5.4.3 а, б, в наведено залежності високочастотного зсуву ІЧ смуги 

(Δν) від часу термічного відпалу. Оскільки величина зсуву Δν пропорційна 

величині зміни складу оксидної матриці і однозначно пов‘язана з кількістю 

кремнію ∆Si, що виділився у вигляді наночастинок, то криві на рис. 5.4.3 

описують кінетику процесу термостимульованого розділення фаз в плівках 

SiOx. З рисунка видно, що при температурах вище 900 С процес розділення 

фаз закінчується вже протягом першої секунди відпалу. Це узгоджується з 

результатами роботи [289], в якій показано, що при температурах 1200С та 

1350С за час відпалу 1 с та 20 мс, відповідно, вже формуються нанокристали 

кремнію. При більш низьких температурах спостерігається більш повільна 

кінетика росту кількості кремнію зі збільшенням часу відпалу та вихід на 

насичення (рис 5.4.3 а, б). Для 600 С цей час (tнас- час виходу на насичення) 

складає 40 с, для 650С – 10 с, і 700С – 4 с (дивись таблицю 5.2). 
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Табл. 5.2. Склад плівок SiOx відпалених при різних температурах, y – вміст 

кисню в оксидній матриці, ∆Si - атомна частка кремнієвої фази)  

Температура 

відпалу,С 
500 600 

 

650 

 

700 900 1000 

tнас, с - 40 10 4 <1 <1 

y 1,27 1,4 1,5 1,52 1,92 2 

∆Si, ат.% 0 4.09 6.75 7,25 14,9 16,1 

 

З наведених результатів можна зробити висновок, що ступінь розкладу 

оксидної матриці, яка визначається за різницею (y – x) в рівнянні (5.2), при 

виході процесу на насичення залежить від температури відпалу. Значення 

коефіцієнта стехіометрії y плівок відпалених при різних температурах, для 

часів, що відповідають виходу реакції розкладу на насичення, приведені в 

таблиці 5.2. Практично повний розклад субоксиду кремнію на Si и SiO2 

відбувається лише при температурах більше 900С. При більш низьких 

температурах процес розкладу виходить на насичення при неповному розкладі 

оксиду, причому доля кремнієвої фази зменшується зі зменшенням 

температури відпалу. 

Використовуючи отримані кінетичні криві термостимульованого виділення 

фази кремнію (рис. 5.4.3), можна визначити параметри процесу дифузії, що 

визначають процес формування наночастинок кремнію. Для розрахунку 

необхідно знати форму та розмір наночастинок, які в даній роботі не 

визначалися. Проте, як уже згадувалось вище, залежність максимуму 

спектрального розподілу ФЛ від діаметру нановключень кремнію може 

апроксимуватись виразом Eg = 1.12+3.73/d1.39 [286], тому, проаналізувавши ряд 

теоретичних та експериментальних робіт [232, 274, 286], які стосувалися 

аналогічних об‘єктів досліджень, для наближеної оцінки значення коефіцієнта 

дифузії можна прийняти діаметр наночастинок рівним 4-5 нм для всіх 

температур. (В роботі [232] за допомогою високороздільної електронної 
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мікроскопії було визначено розміри нанокристалів для подібних зразків (х=1.3, 

термічне напилення SiO, відпалених при температурі 1000 C). Було показано, 

що nc-Si однорідно розподілені в оксидній матриці та середній розмір складає 

4,3 нм). 

   

 

 

 

Рис. 5.4.3 Залежності величини зсуву (Δν) положення смуги ІЧ поглинання 

від часу відпалу. Температури відпалу: а – Т = 600 (1), 650 (2), 7000 С; б – Т = 

900 (4), 10000 С (5)[280]. 
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Припустимо, що утворювані наночастинки кремнію мають сферичну 

форму з радіусом r1=2.5 нм, формування яких відбувається за рахунок 

дифузійного руху до них атомів кремнію з навколишнього оксиду кремнію (так 

звана дифузійна сфера) з радіусом 2.5 нм + Dt , де Dt - довжина дифузії, D – 

коефіцієнт дифузії, t – час дифузії. В якості часу дифузії приймемо час виходу 

кінетичних кривих на насичення. Для температур відпалу 900 C та вище цей 

час точно встановити не вдалося, ми лише знаємо, що час дифузії t менший 1 

секунди. Використовуючи вихідний склад плівки та склад оксидної матриці в 

області дифузійної сфери після виділення фази кремнію у відпалених плівках, 

можна знайти розмір сфери дифузії для кожної температури, а потім і  

значення D. 

Для того, щоб утворився Si-кластер радіуса r1 при відомому ступені 

термічного розкладу SiOx (величина у в формулі (5.1)), необхідно «зібрати» 

надлишкові (ті, що випадають) атоми кремнію з дифузйної сфери радіусом r2. 

Якщо припустити, що густина кремнію в Si-кластері та густина SiOx приблизно 

однакові (що близько до дійсності), то відношення вище згаданих об‘ємів 

можна замінити відношенням їх мас і записати, виходячи із (5.1), як 

 

(r2)
3/(r1)

3 = yµ(SiOx)/(y-x)µSi        (5.5), 

 

де µ- молярна маса відповідної речовини. 

Для зразків відпалених при температурах 900 C та вище відбувається 

практично повний розклад SiOx на SiO2 та Si, і, таким чином, склад оксидної 

матриці в області дифузійної сфери буде близьким до SiO2. При нижчих 

температурах відпалу експериментальне значення величини y відображає 

середній вміст кисню в оксидній матриці після відпалу. Отримані результати 

наведено в першому рядку табл. 5.3 (Dехр). 
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Табл. 5.3. Значення коефіціентів дифузії (в см2/с). 

T,С 500 600 650 700 800 900 1000 

Dекспер - 4.610-15 9.610-15 2.1.10-14 - >310-14 >310-14 

DSi-SiO2 5,510-34 3,210-30 2,510-28 7,710-27 2,910-24 3,910-22 2,510-20 

DSi-Si 2,010-30 1,410-26 5,910-25 1,710-23 5,110-21 6,010-19 3,210-17 

DO-SiO2 7,510-12 5,510-11 1,310-10 2,710-10 9,710-10 2,810-9 7,010-9 

DO-Si 8,910-18 5,910-16 3,510-15 1,610-14 2,510-13 2,310-12 1,610-11 

 

Значення коефіцієнтів дифузії розраховані за такою моделлю 

порівнювались з коефіцієнтами дифузії кремнію в подібних структурах, 

взятими з літератури. В літературі не зустрічаються значення коефіцієнтів 

дифузії для шарів SiOx отриманих термічним осадженням у вакуумі. Дифузія 

кремнієвих атомів в імплантованих структурах Si-SiO2 вивчалась з 

використанням вторинної іонної мас-спектроскопії [290]. Було показано, що 

отримані результати апроксимуються з достатньою точністю виразом DSi-

SiO2=33.2exp(-5.34 eV/kT) см2/с, де DSi-SiO2 – коефіцієнт дифузії кремнію в SiO2, 

T – температура, що змінювалась в межах 1000-1200С, k – стала Больцмана. 

Значення DSi-SiO2, вирахувані за допомогою цього виразу наведені в другому 

рядку таблиці 5.3. Видно, що отримані нами коефіцієнти дифузії, які 

визначають процес формування нановключень кремнію в досліджуваних 

шарах, по меншій мірі на десять порядків вищі за коефіцієнт дифузії атомів 

кремнію в SiO2 (DSi-SiO2). Можна припустити, що для плівок, збагачених 

кремнієм, коефіцієнт дифузії Si буде вищим, тому в третьому рядку таблиці 

наведено коефіцієнти самодифузії атомів Si в кристалічному кремнії DSi-Si взяті 

з [291] (апроксимація для області температур 600-700 С зроблена з 

використанням виразу DSi-Si=9.0103exp(-5.17 eV/kT) см2/с, приведеного в 



 249 

цитованій роботі для інтервалу 1100-1300 С). Як можна бачити з табл. 5.3, ці 

величини не менше ніж на п’ять порядків нижчі за отримані для наших зразків. 

Отже, гіпотеза про те, що дифузія кремнію визначає процес 

термостимульованого розділення фаз суперечить нашим результатам. Одначе, 

кремнієві наночастинки можуть бути сформовані як результат дифузії атомів 

кисню від кремнієвих зародків в сферу дифузії. Таке припущення розглядалось 

в роботі [243], де детально досліджувалась динаміка спектрів ІЧ поглинання 

при фазово-структурних перетвореннях в плівках SiOx під час вакуумних 

термообробок. Було показано, що збагачені кремнієм молекулярні кластери 

(переважно SiOSi3) в плівці SiOx втрачають кисень в процесі відпалу та 

перетворюються в SiO4, причому основна роль при цьому відводиться дифузії 

атомів кисню. В результаті таких термостимульованих процесів утворюються 

зародки кремнію та оксидна область збагачена киснем. 

Четвертий та п‘ятий рядки в таблиці - коефіцієнти дифузії кисню в SiO2 

(DOSiO2) та в кремнії (DO-Si), що взяті з довідника [292]. Величини коефіцієнта 

дифузії кисню і в оксиді, і в кремнії на багато порядків вищі, ніж D атомів 

кремнію, та краще узгоджуються з отриманими нами результатами для 

температур 600 - 700 С. Величини, що обчислювались для 900 та 1000 С 

також набагато ближчі до коефіцієнтів дифузії кисню. Дані результати 

підтверджують гіпотезу про те, що саме рухливість атомів кисню лежить в 

основі механізму термостимульованого розділення фаз в плівках SiOx. 

Тепер знову повернемось до (5.5), щоб оцінити вплив геометричних 

обмежень, які накладає колончата структура досліджуваного матеріалу (плівки 

SiOx, отримані скісним осадженням у вакуумі) з визначеними розмірами 

(діаметром) колон на процеси термостимульованого розділу фаз в цьому 

матеріалі. А саме, порівняємо розміри дифузійних сфер із розмірами SiOx колон 

в поруватому матеріалі. Виходячи з (5.5) можна записати: 

           

r2 = r1(yµ(SiOx)/(y-x)µSi)
1/3  (5.6) 
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Підставимо в (5.6) значення х та у взяті з табл. 5.1 і отримаємо, що розміри 

дифузійної сфери r2= А r1, де А складає величину 1.5, 1.94, 2.07 та 2.09 для кутів 

осадження плівок SiOx 00, 300, 600 та 750, відповідно. Взявши розміри 

нановключень Si, які були пораховані в [246] за запропонованою моделлю [286] 

(діаметри - 6.5, 5.2 та 4.3 нм для β = 0, 30 та 60, відповідно), та врахувавши 

той факт, що експериментально визначені з допомогою високороздільної 

електронної мікроскопії [232, 236, 237] чи досліджень спектрів комбінаційного 

розсіювання світла [231] значення розмірів nc-Si суттєво менші, можна 

стверджувати, що розміри дифузійної сфери є співмірними хіба що з розмірами 

тільки найтонших колон (до 10 нм), що не може суттєво вплинути на 

властивості всієї структури. Тобто, відмінності в властивостях суцільних 

композитних плівок nc-Si/SiOx та їх поруваих аналогів визначаються саме 

різницею в їх вихідному складі, а не геометричними обмеженнями дифузійних 

процесів під час термостимульованого розділення фаз. 
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Висновки до V розділу. 

1. Розроблено та запатентовано спосіб отримання поруватого 

світловипромінюючого матеріалу шляхом скісного осадження та відпалу шарів 

SiOx. 

2. Встановлено, що в результаті термообробки плівок SiOх виникає смуга ФЛ, 

котра пов’язана з формуванням нанокристалів кремнію в оксидній матриці. 

Розмір нанокристалів, а відповідно, і положення смуги ФЛ в поруватих  

структурах nc-Si/SiOx залежить від кута осадження, поруватості та складу 

вихідної плівки.  

3. Шляхом дослідження кінетики формування наночастинок кремнію в процесі 

термостимульованого розділення фаз плівки SiOx показано, що немає значної 

різниці в закономірностях формування фотолюмінесцентих структур в 

залежності від їх поруватості. Як інтенсивність фотолюмінесценції, так і її 

спектральний склад визначаються вихідним складом напилених плівок SiOх та 

умовами відпалу.  

4. В наближенні дифузійної моделі формування сферичних кремнієвих частинок в 

процесі термостимульованого розділення фаз отримані коефіцієнти дифузії 

атомів плівки SiOx, значення яких вказують на те, що процес розділення фаз в 

плівках SiOx можна описати як процес дифузії атомів кисню з областей поблизу 

кремнієвих зародків.  
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РОЗДІЛ VI.  

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБРОБОК НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ 

ПОРУВАТИХ nc-Si/SiOx СТРУКТУР. 

 

На даний час важливою проблемою є не просто отримання структур з ФЛ, 

а керування її характеристиками, тобто інтенсивністю, положенням та 

шириною смуги в залежності від конкретної задачі. Основним методом 

керування розмірами утворюваних після відпалу частинок (від чого залежить 

положення смуги ФЛ) є зміна складу осадженої плівки за допомогою 

варіювання параметрів напилення (залишковий тиск в камері, швидкість 

напилення і т.п.). Інтенсивність фотолюмінесценції у відпалених SiOx плівках 

залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від умов обробки плівки. На 

неї впливають як температура, так і час відпалу, а також атмосфера в якій цей 

відпал відбувається. Так, за допомогою додаткового відпалу в атмосфері водню 

(т.з. forming gas - 5% Н2 в N2) при температурі 500° С автори [293] досягали 

збільшення інтенсивності ФЛ в декілька раз.  

Окрім того, одним з найважливіших чинників, що впливають на характер 

ФЛ є стан межі поділу нановключень nc-Si та матриці SiOx. Положення смуги 

ФЛ, згідно теорії квантово-розмірного ефекту, зсувається в короткохвильову 

область зі зменшенням розмірів наночастинок. Але експериментально було 

показано [294], що для відпалених плівок SiOx зменшення розмірів nc-Si не 

призводить до зсуву максимуму ФЛ в область довжин хвиль менших за 600 нм, 

хоча теоретичні розрахунки передбачають можливість отримання 

випромінювання майже до 400 нм. Дане обмеження пояснюється присутністю 

на межі Si/SiOx випромінювальних центрів Si=O з довжиною хвилі 

випромінювання поблизу 600 нм. Подолати це обмеження можна за допомогою 

модифікації поверхні nc-Si іншими атомами, наприклад азотом чи вуглецем 

(тобто замінити діелектричну матрицю, хоча б на поверхні нанокристала). В 

ряді недавніх робіт повідомлялось про отримання короткохвильового 
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випромінювання (до 400 нм) на nc-Si структурах в матриці нітриду кремнію 

[295, 296] та оксидній матриці, легованій вуглецем [297]. 

Окрім того підвищити інтенсивність ФЛ в короткохвильовому 

спектральному діапазоні можна за рахунок введення домішок, які впливають 

на формування нових фаз і дефектних комплексів в SiOx матриці, або 

модифікації інтерфейсів між матрицею та нанокристалічними включеннями 

[298, 299]. Такою домішкою може бути імплантований вуглець, який, як 

показано в ряді робіт [300-303], сприяє появі смуг ФЛ у видимій області 

спектру в структурах nc-Si/SiOx. 

Нижче приведено результати дослідження можливостей контрольованої 

зміни характеристик фотолюмінісценції в структурах на основі субоксиду 

кремнію шляхом їх обробки у високочастотній (ВЧ) водневій плазмі чи хімічної 

обробки в парах аміаку та ацетону [304-307], імплантацією вуглецю [308]. 

Також будуть представлені результати по впливу на фотолюмінесценцію таких 

структур прозорих електропровідних органічних полімерів, нанесених на їх 

поверхню [309]. 

  

6.1. Вплив високочастотної плазмової обробки на фотолюмінесценцію.  

 

Вплив обробки у високочастотній (ВЧ) водневій плазмі досліджувався на 

нормально осаджених зразках та поруватих зразках напилених під кутом 750, 

які перед обробкою відпалювались при температурах 700 чи 9500 С. Напилені 

та відпалені при різних температурах зразки оброблялись ВЧ плазмою в 

реакторі діодного типу в атмосфері суміші водню (20%) та азоту (80%) під 

тиском 10-2 мм.рт.ст. на частоті 13,6 МГц. Спектри фотолюмінісценції 

вимірювались при кімнатній температурі на установці на основі монохроматора 

SPM-2. Збудження фотолюмінісценції здійснювалось випромінюванням 

аргонового лазера на довжині хвилі 488 нм. 

Свіжонапилені плівки SiOx характеризуються дуже слабкою (краще 

сказати – відсутністю) фотолюмінесценцією в видимій області спектру. Після 
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відпалу таких плівок з‘являється досить інтенсивна широка полоса в ближній 

ІЧ області спектру, положення максимуму якої залежить від кута осадження 

плівки та температури відпалу. На рис. 6.1.1 наведено нормалізовані по 

максимуму спектри ФЛ нормально осаджених та напилених під кутом 750 

плівок, відпалених при температурі 950 ° C [305]. 

Впадає в вічі значний спектральний зсув максимумів цих кривих, який, на 

нашу думку, пояснюється зменшенням розмірів nc-Si нановключень в плівках 

напилених під кутом завдяки формуванню колоноподібної поруватої структури 

плівки, що, в свою чергу, призводить до зміни складу напиленої плівки. Так, в 

нашому випадку для плівки SiOx, напиленої під кутом 750 х=1.51 (значення х 

визначалось по положенню смуги ІЧ поглинання плівок SiOx [135]), притому, 

що при всіх інших однакових умовах для нормально напиленої плівки х=1.27. 

Розміри ж нановключень nc-Si, що формуються під час відпалу і визначають 

спектральний склад люмінесценції, який зміщується в область коротших 

довжин хвиль при зменшенні розмірів nc-Si. Подібна тенденція спостерігається 

і для спектрального складу фотолюмінесценції плівок, відпалених при 7000 С, в 

залежності від їх кута осадження [307]. 

 

 

Рис. 6.1.1. Нормалізовані спектри фотолюмінесценції нормально осадженої 

(1) та осадженої під кутом 750 (2) плівок SiOx, відпалених при температурі  

950° C. 



 255 

На рис. 6.1.2 показано спектри фотолюмінісценції нормально напилених 

відпалених SiOx зразків, де крива 1 відповідає температурі відпалу в 700° С, а 

крива 2 –950° С. Із рисунка видно, що збільшення температури відпалу 

призводить до довгохвильового зсуву максимуму спектру ФЛ (в нашому 

випадку від 760 нм до 960 нм) [304], що спостерігалось нами і раніше (див. 

розд. 5.3). 

 

Рис. 6.1.2. Спектри ФЛ нормально напилених зразків відпалених при  

700° С (1) та 950° С (2) та оброблених високочастотною водневою плазмою (3), 

(4), відповідно [304]. 

 

Всі вище згадувані зразки (нормально напилені та напилені під кутом 750) 

оброблялись в ВЧ водневій плазмі, після чого знову досліджувалась їх ФЛ. Для 

зразків відпалених при 700° С ніяких помітних змін в спектрах ФЛ не було 

виявлено (рис. 6.1.2, крива 3, порівняно з кривою 1). Що ж стосується плівок 

відпалених при 950° С, то їх обробка в плазмі протягом 15 хвилин призводить 

до зростання інтенсивності ФЛ майже на порядок величини (рис. 6.1.2, крива 4 

в порівнянні з кривою 2), при цьому положення максимумів ФЛ кривих не 

змінюється (на чому потрібно окремо наголосити). Також потрібно відмітити 

незалежність від структури зразка впливу при обробці в високочастотній 

водневій плазмі, тобто плазма однаково впливає як на суцільні, так і на 

поруваті (напилені під кутом 750) зразки [305], тому при подальшому 
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обговоренні ми не будемо акцентувати увагу на структурі (способі отримання) 

оброблюваних плазмою зразків.  

На рис. 6.1.3 приведені спектри ФЛ відпалених при 950° С зразків в 

залежності від тривалості плазмової обробки, де крива 1 відповідає 

необробленому зразку, а криві 2, 3, 4, 5 відповідають часу обробки в 5, 10, 15 та 

20 хвилин. Видно (див. вставку), що співвідношення між тривалістю обробки та 

інтенсивністю ФЛ в максимумі смуги має лінійний характер, тобто 

інтенсивність ФЛ зростає пропорційно часу обробки, причому за 15 хвилин ця 

залежність виходить на насичення і подальша обробка не призводить до 

суттєвого зміни характеристик ФЛ досліджуваних зразків. 

 

 

Рис. 6.1.3. Спектри ФЛ зразків відпалених при температурі 950° С з різним 

часом плазмової обробки. На вставці залежність інтенсивності ФЛ від часу 

обробки. 

 

Кратність збільшення інтенсивності ФЛ внаслідок плазмової обробки 

залежить також від величини початкової інтенсивності відпаленого зразка. Як 

відомо з попередніх досліджень, інтенсивність ФЛ в nc-Si-SiOx структурах 

залежить від часу високотемпературного відпалу. Наші дослідження впливу 
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швидкого термічного відпалу на ФЛ таких структур показали [280], що 

мінімальна інтенсивність ФЛ спостерігається в зразках, відпалених при високій 

температурі протягом 16 секунд. Зі збільшенням часу відпалу інтенсивність ФЛ 

зростає внаслідок термостимульованого зменшення кількості дефектів, які є 

центрами безвипромінювальної рекомбінації. Плазмова обробка зразків з 

різною початковою інтенсивністю ФЛ протягом часу, більшого 15 хвилин, 

приводить до практичного вирівнювання інтенсивності випромінювання цих 

зразків. При цьому кратність збільшення інтенсивності ФЛ для зразків з 

мінімальною початковою інтенсивністю досягає 30. Тобто ми можемо зробити 

висновок, що отримані результати ще раз підверджують той факт, що 

інтенсивність ФЛ в структурах nc-Si-SiOx залежить від якості межі розділу 

нановключень nc-Si та матриці SiOx, а саме наявності на ній обірваних зв‘язків 

кремнію (Pb-центри) та їх концентрації. Рb-центри являються центрами 

безвипромінювальної рекомбінацій на інтерфейсі nc-Si/SiOx і не має ніякої 

різниці яким чином їх пасивувати – чи то високотемпературним відпалом, чи то 

плазмовою обробкою. І в тому і в іншому випадку це призводить до зростання 

інтенсивності ФЛ [281, 304, 305]. В роботі [233] була добре продемонстрована 

обернена кореляція між інтенсивністю ФЛ та концентрацією Рb-центрів 

(остання відстежувалась за сигналом ЕПР). Тепер потрібно відповісти на 

питання, як саме, завдяки чому плазмова обробка впливає на концентрацію Рb-

центрів, а отже і на величину ФЛ в структурах nc-Si-SiOx. При ВЧ обробці 

атомарний водень та його іони проникають в композитну плівку nc-Si-SiOx, 

причому завдяки їх досить високій енергії ступінь проникнення в плівку не 

залежить від її структури (суцільна чи порувата). При цьому може відбуватись 

нейтралізація фіксованих зарядів, релаксація механічних напружень, відпал 

дефектів та зменшення кількості поверхневих станів на межі поділу nc-Si/SiО2. 

З нашої точки зору, саме останній факт із перелічених можливостей є основним 

в процесах підсилення інтенсивності ФЛ. Як уже згадувалось вище, Рb центри - 

це обірвані зв'язки кремнію, які досить добре "заліковуються", в тому числі, і 

атомами водню. Тому відпал nc-Si-SiOx структур в атмосфері, яка містить 
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водень, а також обробка плазмою сприяє підвищенню інтенсивності ФЛ. 

Звертає на себе увагу той факт, що швидкість підвищення інтенсивності ФЛ у 

випадку обробки плазмою значно перевищує темп впливу відпалу в атмосфері 

водню [272]. Тобто протони і атомарний водень, який вводиться у діелектрик 

під час ВЧ плазмової обробки, разом з електричною перезарядкою дефектних 

станів призводить до значно ефективнішого відпалювання поверхневих станів 

на межі поділу SiOх/nc-Si, ніж стандартний водневий відпал. Необхідно також 

відзначити, що плазмова обробка не просто пасивує обірвані зв'язки кремнію, 

але і відпалює структурні дефекти в кремнії та в його оксиді, тобто упорядковує 

структуру матеріалів, переводячи їх в рівноважний стан [310-312]. 

Що ж стосується зразків, відпалених при 700° С, на яких не виявлено 

ніякого впливу плазмової обробки, то можна висловити такі припущення. Як 

відомо, в результаті відпалу структур SiOx при таких, умовно низьких 

температурах утворюються аморфні наночастинки кремнію [231, 242] і їх 

пасивація в спосіб описаний вище може бути неефективною в силу відсутності 

чіткої межі nc-Si/SiO2. Крім того, як показано в [272], концентрація Рb-центрів в 

плівках відпалених при температурах 200 – 700° С, зменшується більш ніж на 

порядок величини в порівнянні з невідпаленими їх аналогами. При подальшому 

рості температури відпалу їх концентрація починає зростати. Саме тому в 

структурах з аморфними наночастками вплив Рb-центрів на їх ФЛ буде не 

суттєвим через досить низьку концентрацію і їх пасивація фактично не 

відіб'ється на інтенсивності ФЛ. 

 

6.2. Адсорбція поруватими структурами nc-Si-SiOх парів аміаку та 

вуглецю. 

 

Пасивування інтерфейсу Si/SiOx можна також здійснити хімічною 

обробкою, а саме за допомогою адсорбції сполук необхідного складу. Нижче  

буде продемонстровано перевагу поруватих структур, в яких адсорбція 

необхідних сполук здійснюється набагато більш ефективно в порівнянні з 
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суцільними плівками. Нижче буде представлено дослідження впливу хімічної 

обробки в парах аміаку та ацетону (азот- та вуглецевмістні сполуки) на 

фотолюмінесценцію nc-Si-SiOx структур [305-307, 313]. 

Зразки для цього дослідження готувались так само, як описано вище [304, 

307]. Потім частина зразків (окрім контрольних) витримувались протягом 

певного часу в атмосфері парів ацетону або аміаку і тільки після цього всі 

зразки відпалювались протягом 15 хвилин у вакуумі при температурі 950 С. 

Деякі з контрольних зразків оброблялись в парах ацетону та аміаку після 

відпалу. 
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Рис. 6.2.1. Схематична залежність зміни частоти кварцового осцилятора від 

часу  хімічної обробки в парах ацетону чи аміаку. 

 

Для вивчення кінетики адсорбції поруватими зразками парів аміаку плівка 

SiOx осаджувалась у вакуумі на кварцовий датчик частотоміра КІТ-1. Зміна 

частоти коливань кварцового осцилятора при відносно малій масі осадженої 

речовини пропорційна цій масі (див. вираз (1.1) в першому розділі роботи). 

Тому за зміною частоти коливань датчика, поміщеного в пари аміаку чи 

ацетону, можна було відслідковувати зміну маси плівки (як це робилося при 
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побудові характеристичних кривих фоторезистів), що знаходиться на 

кварцовому датчику , внаслідок адсорбції парів з оточуючого середовища.  

Під час адсорбційних досліджень кварцові осцилятори, один з поруватою 

(осадженою під кутом) плівкою SiOx та два контрольні (зовсім без плівки та з 

нормально напиленим SiOx) поміщали в бокси з  аміаком чи ацетоном. Відразу 

по цьому частоти коливань всіх осциляторів збільшувались і продовжували 

зростати з часом їх зберігання в боксі (рис. 6.2.1, проміжок часу між t1 та t2). 

Після того, як зразки переносили на повітря (точка t2 на рис. 6.2.1), частоти 

коливань кварцових осциляторів починали зменшуватись, причому покази 

контрольних відновлювались до початкового стану, який спостерігався до 

обробки. Це означає, що на кварцовій підкладці і на суцільній плівці SiOx 

відбувається лише поверхнева фізична адсорбція і після вилучення зразків з 

кювети всі адсорбовані молекули ацетону чи аміаку десорбують з поверхні. 
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Рис. 6.2.2. Залежність зміни частоти коливань кварцового осцилятора від 

часу обробки зразків в насичених парах аміаку (1) та ацетону (2). 
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Частота ж осцилятора з досліджуваною (поруватою) плівкою, вийнятого з 

кювети, після певного зниження стабілізувалась (значення ∆F на рис. 6.2.1), 

демонструючи тим більші зміни, чим більший час зразок знаходився в боксі з 

парами того чи іншого хімічного реагента. Залежність цієї залишкової зміни 

частоти коливань кварцового осцилятора (реально маси адсорбованої речовини 

в порах  об’єму плівки) від часу знаходження в насичених парах аміаку та 

ацетону (ізотерми адсорбції) показана на рис 6.2.2. Дивлячись на рисунок, 

можна відзначити, що процес адсорбції проходить досить швидко, особливо в 

перші його години. З часом він сповільнюється і виходить на насичення. Для 

аміаку, в залежності від температури та поруватості плівки, час виходу на 

насичення складав приблизно 3-4 доби, для ацетону – 5-6 діб. 
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Рис. 6.2.3. Спектральна залежність фотолюмінесценції поруватих 

відпалених зразків: контрольного (крива 1) та обробленого в парах ацетону 

протягом 5 діб (крива 2) [313]. 

 

Поруваті плівки SiOx, осаджені на поліровані пластинки кремнію, 

оброблялись в парах аміаку та ацетону в аналогічних умовах що і кварцові 

датчики. Як у свіжонапилених, так і в оброблених парами зразках не 

спостерігалось фотолюмінесценції у всьому досліджуваному спектральному 
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інтервалі (550 – 1000 нм). Інтенсивні смуги ФЛ з’являються після відпалу при 

температурі 950С. На рис. 6.2.3 показано спектри фотолюмінесценції 

відпалених поруватих зразків  –  контрольного (крива 1) та обробленого в парах 

ацетону протягом 5, до насичення процесу адсорбції. Видно, що для 

необробленого зразка спостерігається широка смуга люмінесценції з 

максимумом біля 860 нм. В результаті обробки окрім цієї смуги, інтенсивність 

якої дещо зменшується, з’являється більш високоінтенсивна короткохвильова 

смуга з максимумом поблизу 600-610 нм. Проміжних значень положення смуги 

між 860 та 600 нм для різного часу обробки в парах ацетону не спостерігається. 

Спектри ФЛ зразків, оброблених парами аміаку протягом різного часу до 6 діб, 

зображені на рис. 6.2.4.  
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Рис. 6.2.4. Спектральна залежність фотолюмінесценції поруватих 

відпалених зразків - контрольного (крива 1) та оброблених в парах аміаку 

протягом 0.33, 0.83, 3.83, 19.75, 21 та 168 годин (криві 2-7, відповідно) – а, 

залежність інтенсивності короткохвильової смуги фотолюмінесценції від зміни 

маси адсорбованої речовини при обробці зразків в парах аміаку – б. 

 

Аналогічно зразкам, оброблених ацетоном, в зразках, підданих впливу 

парів аміаку та після цього відпалених, також з’являється смуга 

фотолюмінесценції в області 560-600 нм. Інтенсивність смуги ФЛ, яка 

з`являється після обробки зразків в парах аміаку, залежить від тривалості 
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обробки, збільшуючись з часом адсорбції (криві 2-7 на рис. 6.2.4). Більш 

наглядно це спостерігається на рис. 6.2.5, де відображено залежність 

інтенсивності короткохвильової смуги фотолюмінісценції, що виникає після 

обробки зразків в парах аміаку, від залишкової зміни частоти осцилятора (F),  

а, значить, і від маси адсорбованої речовини. 

Варто відзначити, що положення довгохвильової смуги 

фотолюмінесценції, яка спостерігається і в необроблених плівках, практично не 

змінюється протягом обробки зразків в парах аміаку. Мало змінюється також і 

її інтенсивність. Деякі контрольні зразки витримувались в парах аміаку та 

ацетону після високотемпературного відпалу. Такий хімічний вплив на 

відпалені зразки не приводив до видимих змін спектру ФЛ, ні по інтенсивності, 

ні по формі смуги та положенню її максимуму. 

Для зразків, отриманих випаровуванням порошку Si (порошок Si 

випаровувався з графітових випарників, покритих оболонкою нітриду бору), 

отримане шляхом визначення залежності положення краю смуги міжзонного 

поглинання від складу SiOx плівки, значення x становило 0,3 - 0,5. Ця величина 

характеризує усереднений склад плівки і свідчить про значний надлишок 

кремнію в таких зразках. У той же час положення ІЧ смуги поглинання [135] 

цих зразків відповідає значенню x ~ 1, що свідчить про те, що така плівка є 

гетерогенною вже після осадження і містить фазу кремнію і оксидну фазу з 

усередненим складом SiO. Під час відпалу відбувається розшарування SiOx на 

Si і SiO2 і значення коефіцієнта стехіометрії оксидної матриці становить x ~ 1,9 

для всіх зразків не залежно від їх вихідного складу. 

У пористих зразках, отриманих випаровуванням порошку Si, ФЛ не 

спостерігалася навіть після відпалу при 9500 С. Скоріш за все, значний вміст 

надлишкового кремнію призводить до формування занадто великих 

нанокристалів Si, що узгоджується з попередніми результатами [230]. Однак 

обробка таких зразків в парах ацетону з подальшим відпалом призводить до 

виникнення смуги ФЛ. На рис. 5 представлено спектр ФЛ зразка, отриманого 

осадженням Si під кутом 750, витриманого протягом 20 годин в парах ацетону і 
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відпаленого при 9500 С [307]. Максимум ФЛ відповідає проміжному значенню 

(~ 780 нм) між положеннями  зразків, що отримані напиленням SiO. А це, в 

свою чергу, вказує на те, що короткохвильові смуги, які з‘являються в спектрах 

ФЛ структур nc-Si/SiOx, пов‘язані з розмірами нановключень кремнію. 
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Рис. 6.2.5. Спектр ФЛ поруватого зразка, отриманого випарюванням 

кремнію, витриманого в парах ацетону протягом 20 год та відпаленого при  

9500 С. 

 

В процесі дослідження ФЛ зразків, оброблених парами аміаку, 

спостерігався невідновлюваний спад (затухання) інтенсивності ФЛ протягом 

вимірювання під дією збуджуючого випромінювання аргонового лазера на 

довжині хвилі 488 нм. Даний спад сильніше проявляється в максимумі 

короткохвильової смуги ФЛ і менше в довгохвильовій області цієї 

люмінесцентної смуги. Залежність інтенсивності ФЛ на різних довжинах хвиль 

від часу збудження оброблених аміаком зразків випромінюванням аргонового 

лазера на довжині хвилі 488 нм наведена на рис 6.2.6. Приведені кінетичні 

криві затухання інтенсивності фотолюмінесценції досліджуваних зразків 

досить добре описуються експоненціальною залежністю (суцільні криві) 

)/exp( tIII   , причому характерний час  збільшується з ростом 

довжини хвилі, на якій проводиться вимірювання і не залежить від тривалості 
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обробки зразка в парах аміаку (кінетичні криві для зразків 2-7, рис. 6.2.4 

практично однакові). Відношення величини спаду інтенсивності (ΔI) до 

початкового значення інтенсивності ФЛ (I∞ + ΔI) також залежить від довжини 

хвилі і змінюється від 0,45 для 580 нм, до 0,13 для 900 нм. 

Для зразків, оброблених ацетоном, також спостерігається невідновлюване 

затухання інтенсивності ФЛ під впливом збуджуючого лазерного 

випромінювання. При апроксимації залежності інтенсивності від часу 

збудження аналогічною експоненціальною залежністю відповідні значення 62, 

111 та 344 секунд для довжин хвиль 560, 640 та 840 нм, відповідно. Потрібно 

відзначити, що в поруватих nc-Si-SiOx структурах, не оброблених в парах 

ацетону чи аміаку, ніякого затухання інтенсивності ФЛ не спостерігається в 

усьому інтервалі довжин хвиль. Це є підтвердженням того, що ефект затухання 

пов‘язаний саме з виникненням короткохвильової полоси ФЛ після хімічної 

обробки зразків [307]. 

 

Рис. 6.2.6. Кінетика затухання фотолюмінесценції на різних довжинах 

хвиль під дією збуджуючого лазерного випромінювання. Перед вимірюваннями 

зразки були оброблені в парах аміаку протягом 168 годин. 
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Активним елементом при обробці зразків в парах аміаку очевидно є азот, 

оскільки водень може лише пасивувати обірвані зв’язки в структурі. Вплив 

азоту на формування нанокристалів кремнію та ФЛ таких структур 

досліджувався в багатьох роботах. Зокрема, в роботі [314] показано, що при 

відпалі та перекристалізації тонких шарів аморфного кремнію в атмосфері 

азоту останній перешкоджав коалесценції кристалічних зародків та росту більш 

крупних кристалів Si. Досліджувався також вплив імплантованого азоту на 

формування проімплантованих азотом структур nc-Si-SiO2 [315]. Було 

встановлено, що завдяки взаємодії азоту з надлишковим кремнієм під час 

відпалу росте кількість центрів преципітації. Це приводить до зростання 

середньої кількості nc-Si та зменшення їх середніх розмірів і при цьому спектр 

ФЛ зсувається в короткохвильову область. 

Автори [316] вважають, що при високотемпературному відпалі в атмосфері 

азоту структур, сформованих імплантацією SiO2 іонами кремнію азот взаємодіє 

з дефектами SiO2, які відповідають за ФЛ з максимумом біля 560 нм. Як відомо 

[231], ці дефекти відпалюються при температурах порядку 6000 С, проте 

взаємодія з азотом робить їх більш термостійкими [316]. 

В структурах nc-Si-SiNx, вирощених методом стимульованого плазмою 

CVD [287], за рахунок зміни складу матриці максимум ФЛ зсувався від 450 до 

900 нм. При цьому розміри nc-Si зростали від 2,7 нм для голубого 

випромінювання до 3,1 та 4,6 нм для зеленого і червоного. Цим же методом 

були отримані структури nc-Si-SiOx та nc-Si-SiNx  [317], а також було проведено 

їх порівняльні дослідження.  В результаті було показано, що в нітридній 

матриці при тій же концентрації надлишкового кремнію можна сформувати 

більшу концентрацію nc-Si включень менших розмірів. Окрім того, навіть nc-Si 

однакових розмірів в нітридній матриці емітують більш короткохвильове 

випромінювання, ніж в оксидному оточенні.  

Детальні порівняльні дослідження спектрів ФЛ nc-Si-SiOx та nc-Si-SiNx 

структур виконані в роботі [295]. Плівки SiOx та SiNx наносились за допомогою 

іонного розпилення кремнію, потім відпалювались при 950 С протягом 10 
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хвилин в атмосфері азоту. В залежності від складу вихідних шарів, положення 

максимуму ФЛ отриманих структур змінюється, зсуваючись в короткохвильову 

область спектру при зростанні x. Одначе, при однаковому надлишку Si, 

максимум ФЛ структур з нітридною матрицею зсунутий на ~ 0,6 еВ в 

короткохвильову сторону спектру, порівняно з оксидною матрицею. Автори 

пояснюють цей ефект пасивацією азотом границі nc-Si-матриця, тобто 

заміщенням кисню в області цієї границі на азот. 

Варто відзначити, що вказаний короткохвильовий зсув практично 

співпадає по величині зі зміщенням, яке спостерігається в наших 

експериментах (рис. 6.2.6 та 6.2.7). Окрім того, співпадає і положення 

максимумів для даного складу вихідних шарів (у нашому випадку, як вказано 

вище, x = 1,51). Для такого надлишку кремнію положення максимуму ФЛ, 

відповідно результатам роботи [295], в оксидній матриці складає біля 850 нм, а 

в нітридній – біля 600 нм. Це дозволяє застосувати інтерпретацію авторів і до 

наших результатів. В отриманих скісним осадженням поруватих зразках 

розміри оксидних колон коливаються в певних межах. Оскільки пасивація 

адсорбованими молекулами під час відпалу відбувається з поверхні колон, то в 

першу чергу пасивуються азотом нанокристали, котрі формуються в колонах 

меншого діаметру. Нанокристали, які ж формуються в більших  за товщиною 

колонах, залишаються в оксидному оточенні. Тому в спектрі ФЛ 

спостерігаються дві лінії: довгохвильова, яка відповідає нанокристалам в 

оксидній матриці та короткохвильова (випромінювання nc-Si в нітридному 

оточенні). Оскільки розміри нанокристалів, в основному, визначаються 

концентрацією надлишкового кремнію у вихідних зразках, то положення обох 

смуг не залежить від часу обробки, тобто кількості адсорбованого аміаку, а 

було обумовлене вихідним складом плівок. 

Однак в рамках наведеної вище інтерпретації досить складно пояснити 

затухання інтенсивності ФЛ під дією збуджуючого випромінювання, а також 

залежність цього затухання від довжини хвилі. Ці експериментальні результати 

легше пояснити, виходячи з гіпотези, що під час хімічної обробки та 
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наступного відпалу формуються нові центри випромінювальної рекомбінації. 

Явище затухання інтенсивності ФЛ під впливом збуджуючого випромінювання 

(сильніше для коротких довжин хвиль) вже спостерігалось для поруватого 

кремнію [318], де запропоновано 4 основних підходи, які  могли б пояснити 

дане явище: фотохімічний, фототермічний, фотоелектричний та 

фотоструктурний. В нашому випадку нагрівання зразка під впливом 

збуджуючого випромінювання було незначне, малоймовірним є і 

фотоелектрична природа затухання. У випадку локальних центрів 

випромінювальної рекомбінації можлива фотохімічна чи фотоструктурна 

перебудова, або ж руйнування таких центрів випромінювання, що призводить 

до затухання ФЛ.  

На нашу думку, вище наведені експериментальні результати можуть бути 

несуперечливо пояснені, якщо взяти до уваги результати робіт [251, 319], в 

яких теоретично та експериментально продемонстровано, що заміна зв‘язків  

Si-О на межі поділу nc-Si/SiOx на Si-Н також призводить до зсуву ФЛ в 

короткохвильову область та до збільшення її інтенсивності. Тому можна 

припустити, що під час відпалу зразків модифікація межі поділу nc-Si/SiOx, в 

першу чергу, в колонах найменшого діаметру відбувається не тільки атомами 

азоту, але й атомами водню, що й дає результатом зміщення спектру ФЛ в 

більш високоенергетичну область та збільшення її інтенсивності. В такому 

випадку, затухання ФЛ, яке спостерігається під впливом збуджуючого 

випромінювання, можна пояснити процесами фотохімічного заміщення зв‘язків 

Si-Н на межі поділу nc-Si/SiOx на Si-О, а це, в свою чергу, призводить до 

зменшення інтенсивності ФЛ у відповідності з результатами, отриманими в 

[319]. 

Різні часи затухання ФЛ в різних точках спектрального діапазону можна 

пояснити тим, що випромінювання, яке спостерігається в спектральній області 

між максимумами основної та наведеної обробкою смуг люмінісценції, є 

результатом суперпозиції країв цих смуг, перша з яких (довгохвильова) 
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стабільна в часі, а друга – в умовах лазерного збудження (488 нм) є 

метастабільною.  

Припущення про формування (модифікацію) межі поділу nc-Si/SiOx за 

участю не тільки атомів азоту, а й атомів водню дозволяє не суперечливо 

пояснити також і  залежність положення максимуму ФЛ від складу вихідної 

плівки, а значить і розмірів нанокристалів кремнію, а також той факт, що 

затухання ФЛ лише часткове, в початковий період опромінення джерелом 

збудження. Подальше опромінення навіть протягом декількох годин не змінює 

інтенсивності ФЛ. Зрозуміло, що при такому підході величина спаду ФЛ буде 

визначатись співвідношенням кількості атомів азоту та водню в сформованій 

під час відпалу матриці, що оточує nc-Si. Спад інтенсивності ФЛ буде тривати 

допоки (в першому наближенні) всі зв‘язки Si-Н на межі поділу не будуть 

заміщені на Si-О, а зв‘язки Si-N при цьому залишаються стабільними та, якщо 

можна так стверджувати, базоутворюючими, тобто такими, що формують 

матрицю, а отже при визначених розмірах нановключень Si і спектральний 

розподіл ФЛ. 

Впливу вуглецевомістких домішок на формування та ФЛ наноструктур на 

основі кремнію також приділялась достатня увага. Так, в роботі [320] показано, 

що ацетон при високих температурах (750 – 900С) реагує з поверхнею 

кремнію, утворюючи шар SiCx. Введення значної кількості вуглецю в оксидну 

матрицю, яка містить нанокристали кремнію, дозволяє суттєво зсунути спектр 

ФЛ таких структур в короткохвильову область спектру [297] та отримати 

фактично біле випромінювання.  

Детальне вивчення впливу обробки вуглецевомісткими речовинами 

люмінесцентних структур на основі нано-Si проведено авторами [260-263], які 

пов‘язують білу люмінесценцію таким чином оброблених структур з центрами, 

що містять вуглець та формуються на розвиненій кремнієвій поверхні. Скоріш 

за все, ми спостерігаємо подібний ефект формування поверхневих центрів типу 

SiCx при обробці структур nc-Si/SiOx ацетоном, що привоздить до появи нової, 

більш короткохвильової полоси ФЛ. Те, що нова полоса ФЛ пов‘язана саме з 
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випромінювальними центрами розташованими на поверхні підтверджується і 

результатами роботи [321], де показано, що протравлювання люмінесцентних 

nc-Si/SiOx структур, оброблених ацетоном, приводить, в першу чергу, до 

зникнення полоси, наведеної вищезгаданою обробкою (див.рис.6.2.7). 

 

 

Рис. 6.2.7. Спектри ФЛ плівки SiOx, осадженої під кутом 60°, барометрично 

обробленої і відпаленої у вакуумі в парах ацетону, до травлення (крива а) і 

після травлення в 1% розчині HF протягом 20 і 40 с (криві b і с, відповідно) 

[321]. 

 

6.3. Фотолюмінесценція поруватих nc-Si/SiOx структур, 

імплантованих іонами вуглецю. 

Дослідження впливу імплантації вуглецю на фотолюмінесценцію 

поруватих nc-Si/SiOx структур проводилось на плівках товщиною 1,2 мкм, які 

отримували скісним осадженням під кутом 60о між нормаллю до поверхні 

підкладки та напрямом на випаровувач. Частина зразків імплантувалась 

іонами вуглецю з енергією 130 кеВ дозами 1.1016 та 2,5∙1015 іон/см2 [308]. 

Після цього всі зразки відпалювали протягом 15 хвилин у вакуумній камері 
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при залишковому тиску (1∙10-3 Па) і температурі 975 оС, внаслідок чого оксид 

кремнію розкладався з виділенням наночастинок кремнію в матриці SiOx (де 

х після відпалу близьке до 2). Потім частину неімплантованих відпалених 

зразків теж імплантували іонами вуглецю з дозою 1016 іон/см2 і половину з 

них знову відпалили при тих же умовах. Всі отримані зразки пасивували за 

допомогою обробки в парах HF при температурі 30 оС [322, 323]. Детально 

процес пасивації поруватих зразків в парах HF буде описано в наступному 

розділі роботи. 

Вимірювання спектральної залежності ФЛ проводили при кімнатній 

температурі. Спектральний склад випромінювання аналізували на установці 

на базі монохроматора ЗМР-2 і реєстрували помножувачами ФЕП-51 та 

ФЕП-62, останній з яких охолоджували рідким азотом для зменшення 

темнових струмів, відповідно і шумів. Збудження фотолюмінесценції 

здійснювали випромінюванням імпульсного азотного лазера на довжині 

хвилі 337 нм. В спектрах ФЛ враховували спектральну чутливість 

вимірювальної установки.  

На рис. 6.3.1 наведені спектри ФЛ нанокомпозитних Si/SiOx зразків 

імплантованих іонами С+ (доза 2,5∙1015 іон/см2), потім відпалених при 9750С 

(крива 1) та оброблених після відпалу парами HF протягом 60 секунд (крива 

2). Крива 3 показує спектральну смугу фотолюмінесценції контрольного 

неімплантованого зразка, відпаленого та обробленого парами HF. Спектр 

контрольного зразка має вигляд інтенсивної смуги з максимумом при 643 нм 

та напівшириною 125 нм. Смуга ФЛ імплантованого зразка суттєво 

розширена у видиму область спектру, однак інтенсивність його свічення без 

обробки в парах плавикової кислоти невелика (крива 1), як і ФЛ 

неімплантованого необробленого зразка (дані про його ФЛ не приведений на 

рисунку). 
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Рис. 6.3.1. Спектри фотолюмінесценції поруватих nc-Si/SiOx структур: 

крива 1 – зразок імплантований іонами С+ (доза 2,5∙1015 іон/см2), потім 

відпалений при 9750 С  (15 хв.), 2 – аналогічний зразок додатково оброблений 

після відпалу парами HF протягом 60 секунд, 3 - контрольний 

неімплантований зразок, відпалений та оброблений парами HF в тих же 

умовах (для зручності представлення на одному рисунку значення 

інтенсивності на кривій 3 помножені на 0.3). 

Мала інтенсивність ФЛ зразків, відпалених при температурі біля 1000о С 

спостерігалась багатьма дослідниками і пов'язується з процесами перебудови 

структури плівки (зародженням нанокристалів кремнію) та ростом 

концентрації центрів безвипромінювальної рекомбінації, а саме обірваних 

зв‘язків кремнію. Тому в подальшому ми будемо аналізувати спектри зразків, 

пасивованих HF. 

Обробка парами HF імплантованих і відпалених зразків привоздить до 

суттєвого (3-4 рази) підвищення інтенсивності випромінювання в усій 

спектральній область ФЛ (крива 2 порівняно з кривою 1). Однак для 

імплантованих зразків це підвищення інтенсивності дещо менше, ніж для 

контрольних неімплантованих, оскільки значна домішка вуглецю 

(концентрація 2,5∙1019 см-3 при дозі 2,5∙1015 іон/см2) сповільнює процес 

селективного травлення оксидної матриці парами HF і, відповідно, процес 
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пасивування центрів безвипромінювальної рекомбінації, що в принципі 

ускладнює порівняння інтенсивостей ФЛ імплантованих та неіплантованих 

вуглецем зразків. 

Смуга ФЛ імплантованого і пасивованого зразка (крива 2) охоплює 

майже всю видиму і ближню ІЧ область (420 - 800 нм), її напівширина 

зростає в два рази порівняно з контрольним зразком, до 253 нм. В області 640 

нм на кривій 2 помітно плече, положення якого корелює з максимумом ФЛ 

контрольного зразка. 
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Рис. 6.3.2. Спектри ФЛ поруватих nc-Si/SiOx структур: крива 1 – зразок 

імплантований іонами С+ (доза 1.1016 іон/см2), потім відпалений при 9750С  

(15 хв.), 2 – аналогічний зразок додатково оброблений після відпалу парами 

HF протягом 60 секунд, 3 - контрольний неімплантований зразок, відпалений 

та оброблений парами HF в тих же умовах (для зручності представлення на 

одному рисунку значення величини інтенсивності на кривій 3 помножені на 

0.3) [308]. 

На рис. 6.3.2 показані аналогічні результати для зразка імплантованого 

іонами С+ з дозою 1.1016 іон/см2, крива 1 – після відпалу, 2 – відпал і обробка 

в парах HF протягом 60 с, 3 – контрольний неімплантований зразок, як і на 

рис. 6.3.1. Видно, що спектр ФЛ імплантованого зразка також суттєво 
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розширений у високоенергетичну область спектру (напівширина кривої 2 – 

246 нм), причому помітні дві основні складові: довгохвильова смуга, 

максимум якої практично співпадає з максимумом ФЛ контрольного зразка, 

та більш короткохвильове крило в області 520-570 нм. Відносна 

інтенсивність ФЛ пасивованого зразка (крива 2) порівняно з контрольним 

(крива 3) і непасивованим (крива 1) на рис. 2 дещо нижча, ніж на рис. 6.3.1. 

Це пов'язано з чотирикратним збільшенням концентрації імплантованого 

вуглецю, що призводить до ще більшого сповільнення швидкості 

селективного травлення оксидної матриці в парах HF і, відповідно, 

зменшення ступеня пасивації центрів безвипромінювальної рекомбінації (при 

однаковій тривалості процесу травлення). 
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Рис. 6.3.3. Спектри ФЛ поруватих nc-Si/SiOx структур: крива 1 – зразок 

відпалений при 9750С (15 хв.), потім імплантований іонами С+ (доза  

1.1016 іон/см2) та оброблений парами HF протягом 130 секунд, 2 - 

контрольний зразок, аналогічний кривій 3 на рисунках 6.3.1 і 6.3.2 (для 

зручності представлення на одному рисунку значення інтенсивності на 

кривій 2 помножені на 0,5). 

 

На рис. 6.3.3 показані спектри ФЛ зразка, імплантованого іонами С+ 

після відпалу (доза 1.1016 іон/см2), з наступною обробкою в парах HF 
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протягом 130 секунд (крива 1) та ФЛ контрольного зразка (аналогічно кривій 

3 на рис. 6.3.1 і 6.3.2). Видно, що внаслідок імплантації після відпалу форма і 

напівширина смуги ФЛ практично не змінюється, лише суттєво 

сповільнюється швидкість селективного травлення і пасивації в парах HF та, 

внаслідок цього, спостерігається менша інтенсивність та довгохвильовий 

зсув максимуму фотолюмінесценції (до 682 нм), порівняно з контрольним 

зразком. 

На рис. 6.3.4 показані аналогічні спектри для спочатку відпаленого, 

потім імплантованого іонами С+ з тією ж дозою зразка, потім знову повторно 

відпаленого при тих же умовах і обробленого в парах HF протягом 7 хв. 

(крива 1), та контрольного зразка (крива 2). Для зразка (1) швидкість 

селективного травлення ще менша, ніж зразка, фотолюмінесценція якого 

описується кривою (1) на рис. 6.3.3, тому інтенсивність ФЛ навіть 

пасивованого протягом 7 хв зразка достатньо низька, в порівнянні з 

контрольним. Проте в спектрі ФЛ з'являється короткохвильове плече і смуга 

ФЛ розширюється у видиму область спектрального діапазону. Це 

розширення менш помітне, ніж у зразках, імплантованих безпосередньо після 

осадження плівок (рис. 6.3.1 і 6.3.2), проте воно свідчить, що і в структурах, 

імплантованих після відпалу, можливе утворення центрів випромінювальної 

рекомбінації видимого діапазону спектру, якщо їх після імплантації повторно 

відпалити при високій (в даному випадку при тих же 9750 С) температурі. 

Одначе, концентрація цих випромінювальних центрів значно менша, ніж у 

зразках, імплантованих безпосередньо після осадження SiOx, а потім 

відпалених. 

Таким чином, внаслідок трьох послідовних технологічних обробок 

поруватих плівок SiOx – імплантації іонів вуглецю, відпалу у вакуумі та 

селективного травлення в парах HF, формується тонкошарова 

світловипромінююча структура, спектр ФЛ якої охоплює майже всю видиму 

та ближню ІЧ область. Цей спектр ФЛ включає дві основні смуги з 

розташуванням максимумів в області 520-570 нм та 620-680 нм. 
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Світловипромінювальні властивості nc-Si/SiOx структур (суцільних 

плівок), легованих вуглецем, досліджувались в низці робіт [300-303]. З 

використанням методів КРС та ЕПР-спектроскопії було показано, що широка 

смуга ФЛ з максимумом в околі 575 нм, яка спостерігається в таких 

структурах, відповідає формуванню вуглецевих кластерів [301]. Більш 

короткохвильове випромінювання з максимумом 530-545 нм пов'язувалось з 

формуванням сходинкоподібних кремній-вміщуючих структурних утворень 

типу кремнійорганічних сполук, одначе такі структурні утворення стабільні 

лише до температур відпалу 800оС [303], при більш високих температурах 

формуються вуглецеві преципітати, або ж SiC нанокластери, максимум ФЛ 

яких знаходиться в області 450 нм. Тому логічно пояснити спостережуване 

нами розширення спектрів ФЛ поруватих nc-Si/SiOx структур, імплантованих 

іонами С+, у видиму область спектру формуванням вуглецевих преципітатів 

та SiC нанокластерів при високотемпературному відпалі. Проте, на нашу 

думку, для пояснення природи ФЛ в досліджуваних нами імплантованих 

іонами С+ зразках потрібно віддати перевагу саме формуванню вуглецевих 

преципітатів. Якби в цьому процесі основну роль відігравали нанокластери 

SiC, то їх формування повинно б було залежати від стану плівки, яка 

імплантується, а потім відпалюється. Ми ж спостерігаємо відсутність такої 

залежності, причому подібні результати отримуємо і при адсорбції 

структурою nc-Si/SiOx ацетону [306, 307]. Тобто, для отримання «вуглецево-

стимульованого свічення» потрібна наявність контакту С та матриці SiOx, і 

відпал структури з наявним таким «контактом» якраз і призводить до 

формування вуглецевих преципітатів, які і породжують ФЛ. Причому, стан 

(відпалена не відпалена) та склад матриці, скоріш за все, впливають тільки на 

концентрацію преципітатів, а не на сам факт їх формування. Потрібно ще раз 

наголосити, що поява короткохвильового крила смуги ФЛ в імплантованих 

зразках спостерігається лише після високотемпературного відпалу – після 

імплантації; без відпалу короткохвильового випромінювання помітної 
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інтенсивності не спостерігається (як і після адсорбції парів ацетону без 

відпалу). 
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Рис. 6.3.4. Спектри ФЛ поруватих nc-Si/SiOx структур: крива 1 – зразок 

відпалений при 9750С (15 хв.), потім імплантований іонами С+  

(доза 1.1016 іон/см2), повторно відпалений при тих же умовах та оброблений 

парами HF протягом 7 хв., 2 - контрольний зразок, аналогічний кривій 3 на 

рис. 6.3.1 і 6.3.2 (для зручності представлення на одному рисунку значення 

інтенсивності на кривій 3 помножені на 0.042). 

Довгохвильова ж смуга фотолюмінесценції, як показано в багатьох 

роботах,  в тому числі наших [322-324], пов'язана з наночастками кремнію, 

які сформовані в колонах SiOx внаслідок високотемпературного відпалу 

поруватих структур.  
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6.4. Фотолюмінесценція поруватих нанокомпозитів nc-Si/SiOx, 

покритих полімерною плівкою. 

 

В попередніх розділах було наведено результати, які вказували на 

переваги світловипромінюючих нанокомпозитів nc-Si/SiOx, які притаманні 

саме поруватій структурі, в першу чергу, коли це стосувалося різноманітних 

обробок. Якщо ж говорити про електричні чи фотоелектричні експерименти, 

електролюмінесценцію і т.п., тобто про дослідження, які потребують 

нанесення тих чи інших електричних контактів, то поруватість структури 

перетворюється з фактора, що створює переваги, в свою протилежність. 

Однією з основних проблемних характеристик поруватої структури є 

розвинутість поверхні, на яку потрібно наносити контакти. Зрозуміло, що це 

викликає необхідність її, тобто поруватості, позбутись, при цьому не 

змінивши в гіршу сторону властивості (особливо люмінесцентні) 

досліджуваних нанокомпозитів nc-Si/SiOx. Одним із шляхів планеризації nc-

Si/SiOx –структур, що повинно спростити технологію нанесення електричних 

контактів та дозволить використовувати для цього різноманітні ровинуті 

методи, є їх (структур) інтеркаляція полімерами, в тому числі за необхідності 

електропровідними [325]. Найпростіше досягти бажаного результату можна 

шляхом змішування компонентних складових системи з розчину або 

розплаву полімеру. Для перевірки впливу такого змішування на 

фотолюмінесцентні властивості поруватих nc-Si/SiOx нанокомпозитів був 

вибраний електропровідний полімер PEDOT:PSS (poly(ethylene-3,4-

dioxythiophene): poly(styrenesulfonic acid). Цей полімер характеризується 

високою провідністю, технологічністю, високою стабільністю, еластичністю 

та доброю прозорістю, що стало основою його широкого та різнопланового 

застосування, зокрема, в якості анодів для органічних сонячних батарей, 

світлодіодів, гнучких електродів, суперконденсаторів, польових транзисторів 

та т.п. В наших дослідженнях полімерні плівки наносились на 

світловипромінюючі композити nc-Si/SiOx методом поливу (drop-casting) 
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водних розчинів PEDOT:PSS. Товщина та прозорість отримуваної плівки 

регулювалась (підбиралась) шляхом зміни концентрації полімеру в розчині і 

в результаті характеризувалась властивостями подібними до таких для ІТО 

контактів на основі окислів індію [309]. 

Спектри фотолюмінесценції nc-Si/SiOx – структур «чистої» (крива 1) та 

покритої плівкою полімеру PEDOT:PSS (крива 2) представлені на рис. 6.4.1 і 

демонструють фактичну відсутність впливу нанесеного на плівку полімеру 

на фотолюмінесцентні властивості nc-Si-SiOx структури. Варто також 

зауважити, що досліджувані структури nc-Si-SiOx – PEDOT: PSS є 

стабільними, без помітних часових змін їх люмінесцентних характеристик 

(спостереження проводилось близько року). 
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Рис. 6.4.1. Спектри фотолюмінесценції nc-Si/SiOx – структур «чистої» 

(крива 1) та покритої плівкою полімеру PEDOT:PSS (крива 2). 
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Висновки до VI розділу 

1. Високочастотна плазмова обробка зразків nc-Si-SiOx (в тому числі і осаджених 

під певним кутом) та відпалених при 9500С призводить до збільшення 

інтенсивності їх фотолюмінесценції, при цьому положення максимуму ФЛ не 

змінюється, що вказує, в першу чергу, на зміну стану межі поділу нанокристал 

кремнію – матриця SiOx. Однак ця ж обробка не впливає на інтенсивність 

фотолюмінесценції зразків nc-Si-SiOx, відпалених при 7000С, що свідчить про 

аморфну структуру наночасток кремнію, сформованих при цій температурі.  

3. Встановлено, що в результаті хімічної обробки поруватих тонкоплівкових 

структур nc-Si-SiOx в парах ацетону чи амміаку з‘являється нова, більш 

короткохвильова смуга ФЛ, інтенсивність, якої зменшується під дією 

збуджуючого випромінювання, що сильніше проявляється в максимумі цієї 

смуги.  

4. Встановлено, що внаслідок імплантації іонами вуглецю плівок SiOx, відпалу їх 

у вакуумі та селективного травлення в парах HF формується тонкошарова 

світловипромінююча структура, спектр ФЛ якої охоплює майже всю видиму та 

ближню ІЧ область спектру. Випромінювання в видимій області спектру можна 

пояснити люмінесценцією вуглецевих преципітатів.  
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РОЗДІЛ VІI.  

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРУВАТИХ 

СТРУКТУР nc-Si-SiOx. 

 

Інтенсивність, як і спектральний склад фотолюмінесценції в 

нанокомпозитах nc-Si-SiOx, які є одними з претендентів на створення 

ефективних випромінювачів світла на базі розвинутої кремнієвої технології, 

визначається, в першу чергу, концентрацією та розмірами нановключень Si, а 

також умовами (якістю та складом) межі поділу nc-Si/SiOx. Всі вище наведені 

характеристики задаються складом вихідної (до відпалу) плівки SiOx та 

умовами (температура, час та середовище, в якому відбувається) відпалу. Деякі 

характеристики випромінюючих структур вдається змінити і після відпалу, 

наприклад, шляхом обробки в водневій плазмі [305]. Якщо ж говорити про 

поруваті, з колоноподібною структурою плівки, то можливості корегування їх 

властивостей значно зростають завдяки наявності вільного простору (пор) між 

оксидними колонами. Вони легше піддаються різного роду хімічним обробкам 

в порівнянні з композитними плівками такого ж складу, але з суцільною 

структурою, що і було продемонстровано в попередніх розділах роботи. В 

цьому розділі приведено результати впливу селективного травлення оксидної 

матриці нанокомпозитних структур nc-Si-SiOx з нановключеннями Si 

(кристалічних чи аморфних) на їх фотолюмінесцентні властивості. 

 

7.1. Протравлювання поруватих структур nc-Si-SiOx в розчині 

плавикової кислоти. 

 

Зразки у вигляді тонкоплівкових структур SiОх отримували термічним 

випаровуванням моноксиду кремнію SiО фірми Cerac Inc. (чистотою 99.9 %) у 

вакуумі чи атмосфері залишкових газів заданого складу, як це описано вище 

[246, 247]. Як підкладки використовувалися двосторонньо поліровані кремнієві 

пластини, а також пластини плавленого кварцу. Під час осадження підкладки 
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орієнтувалися під кутом β = 75 між нормаллю до поверхні підкладки та 

напрямом на випаровувач. Швидкість випаровування контролювалася за 

допомогою каліброваного кварцового датчика і підтримувалася постійною для 

всіх зразків. Після нанесення товщина плівок вимірювалася за допомогою 

мікроінтерферометра МИИ-4 і складала величину порядку 400-600 нм. Для 

вивчення впливу протравлювання на nc-Si-SiОх структури з кристалічними і 

аморфними nc-Si одержані плівки відпалювали в атмосфері аргону впродовж 20 

хв при температурах 7000 і 10200 С [322, 326]. Такий високотемпературний 

відпал призводить до розкладання SiОх на Si і SiО2 і формування аморфних 

(відпал при 7000 С) і кристалічних (10200 С) [236-238] нановключень кремнію в 

матриці оксиду кремнію. Протравлювання nc-Si-SiОх структур здійснювали в 

розчині плавикової кислоти (HF), який селективно діяв на досліджувані 

структури, тобто розчиняв оксидну матрицю (в першу чергу SiО2) і не 

протравлював кремнієві включення nc-Si. Кількісно вплив протравлювання на 

спектри ФЛ вивчали шляхом зміни часу травлення при фіксованих температурі 

(200 С) розчину і його концентрації (1% водний розчин HF).  

Як було визначено раніше [246, 307], пористість плівок, осаджених під 

кутом 750, складала 51-53%, значення (х) в SiОх до відпалу було рівне 1,47-1,48, 

а після відпалу при 10200 С наближалося до двох (x ~ 1,9). При використанні 

нижчої температури відпалу (7000 С) відбувалося не повне розкладання плівок 

SiОх (після відпалу x дорівнював 1,75), тобто кількість кремнію, що бере участь 

в утворенні Si нанокластерів, була меншою, а структура утворюваних Si 

нанокластерів була скоріш за все аморфною [246, 305]. Окрім того потрібно ще 

раз нагадати, що пористість плівки, розміри і нахил її колон не змінюються в 

результаті відпалу. 

Нормовані спектри ФЛ (нормування по максимуму) зразків nc-Si-SiОх, 

одержаних в результаті відпалу при 10200 С, показані на рис. 7.1.1. Крива 1 на 

цьому малюнку відповідає початковому відпаленому, але не протравленому (не 

обробленому) зразку. Його спектр випромінювання характеризується широкою 

смугою, максимум якої знаходиться в ближньому ІЧ- діапазоні спектру, 
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поблизу 840 нм. Цю смугу в літературі приписують випромінювальній 

рекомбінації електронно-діркових пар, зв'язаних в екситони, які збуджуються 

на окремих нанокристалах кремнію, занурених в оксидну матрицю [327]. 

Розглядаючи кінетичні рівняння, які описують рекомбінаційні процеси в 

структурі, де кожна нерівноважна пара носіїв локалізована на окремому 

нанокристалі, автори [328] одержали лінійну залежність між інтенсивністю 

люмінесценції і рівнем збудження. Досліджуючи на аналогічних зразках [321, 

329] залежність інтенсивності випромінювання (I) на довжині хвилі 840 нм від 

потужності збудження (Р) була одержана лінійна залежность I від P, що могло 

підтверджувати висловлене в [327] припущення щодо природи цієї смуги ФЛ. 

Ще одна слабка смуга розташована в більш короткохвильовій області з 

максимумом при 540 нм. Ми вважаємо, що ця смуга пов'язана з 

випромінювальною рекомбінацією носіїв на центрах, розташованих на поверхні 

оксидних колон. 
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Рис.7.1.1. Спектри фотолюмінесценції nc-Si- SiОх структури, відпаленої 

при 10200 С, до (крива 1) і після протравлювання в 1% розчині HF протягом 50, 

90 і 130 с – криві 2,3 і 4, відповідно. 
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Після протравлювання структур з кристалічними (температура відпалу 

10200 С) нановключеннями кремнію (с-nc-Si) спектральний склад і 

інтенсивність випромінювання істотно змінюються в порівнянні з початковим 

не обробленим зразком. Криві 2, 3 і 4 на рис. 7.1.1 відповідають зразкам, які 

протравлювались в 1% розчині HF протягом 50, 90 і 110 с. Зі збільшенням часу 

травлення спостерігається поступовий зсув максимуму випромінювання в 

короткохвильову область спектру. Так, після 50 с протравлавання максимум 

смуги ФЛ уже розташований в околі 790 нм, а при збільшенні часу 

протравлавання до 90 с він зсувається майже на 100 нм, в порівнянні з 

початковим положенням, при цьому інтенсивність випромінювання в 

максимумі зростає втричі. Подальше збільшення часу протравлювання зразків 

(t>90c) супроводжується відповідним зсувом смуг випромінювання в 

короткохвильову область спектру. Проте, при цьому інтенсивність 

випромінювання починає знижуватися унаслідок значного зменшення товщини 

досліджуваних плівок.  

Детальніше залежність положень максимумів фотолюмінесценції в зразках 

структури з с-nc-Si від часу травлення представлена на рис. 7.1.2, а (крива 1). 

Одержана залежність показує чіткий прояв короткохвильового зсуву, який 

можна пов'язати із зменшенням розмірів Si наночасток, викликаного таким 

селективним протравлюванням. У нашому випадку зменшення розмірів c-nc-Si 

може відбуватися таким чином. У досліджуваних пористих плівках розчин 

травника проникає на всю товщину плівки, розчиняючи SiO2 на поверхні 

структурних колон і оголяючи тим самим внутрішні шари окислу та c-nc-Si. 

Коли розчинення плівки припиняється, то на місці видалених фрагментів 

оксидної матриці на поверхні c-nc-Si починається процес відновлення 

обірваних зв'язків кремнію, зокрема пасивація їх киснем повітря, яке через пори 

легко проникає в плівку і утворює, перш за все, хімічні зв'язки з атомами 

кремнію, що знаходяться на зовнішніх моношарах c-nc-Si. Внаслідок окислення 

поверхні c-nc-Si відбувається зменшення початкового розміру кристалічного Si-

ядра, що і призводить до “блакитного“ зсуву його спектру випромінювання. 
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Природа зменшення розмірів c-nc-Si, викликаного селективним 

протравлюванням, аналогічна ефекту старіння на повітрі зразків, що містять 

нанокремній [330], і відрізняється від нього швидкістю протікання цього 

процесу.  
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Рис. 7.1.2. Залежність спектральних положень максимумів ФЛ (1) і 

розмірів nc-Si (2) в зразках плівки nc-Si-SiOx від часу травлення; а – зразок 

плівки nc-Si-SiOx, відпаленої при 10200 С , b - зразок плівки nc-Si-SiOx, 

відпаленої при 7000 С. 
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Короткохвильова смуга, яка згадувалась вище, зникає відразу після 

початку процесу протравлювання, що підтверджує припущення про її природу, 

пов‘язану з випромінювальними центрами, розташованими на поверхні 

оксидних колон. 

Відомо, що в Si квантових вкрапленнях, поверхня яких не покрита 

субоксидним шаром, ФЛ відсутня [330, 331]. Вона з'являється і зростає по 

інтенсивності, коли на поверхні nc-Si утворюється шар субоксиду кремнію 

[332]. Формування оксидної плівки кремнію можна прискорити, опромінюючи 

на повітрі протравлений зразок УФ світлом, що сприяє перетворенню 

субоксиду кремнію в оксид [333]. На рис. 7.1.3 показано спектр ФЛ зразка c-nc-

Si-SiОх, який обробляли в 1% розчині HF протягом 70 с, а потім опромінювали 

УФ світлом (λ= 337 нм) протягом 30, 60 і 120 с (криві 1, 2 і 3 - відповідно). 

Після 150 с опромінювання цей процес виходить на насичення.  
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Рис.7.1.3. Вплив УФ опромінювання на інтенсивність ФЛ плівки nc-Si-

SiOx, обробленої в 1% розчині HF протягом 70 с. Час УФ опромінювання:  

1 – 30 с, 2 – 60 с, 3 – 120 с.  
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Дослідження ФЛ плівок SiОх, напилених під кутом 750 і відпалених при  

7000 С показали, що одержані nc-Si-SiОх структури з аморфними а-nc-Si 

кластерами також проявляють ефективну люмінесценцію. В їх спектрах 

випромінювання присутня основна смуга з максимумом при 660 нм і слабка 

смуга в околі 500 нм. Нормовані на максимум інтенсивності спектри ФЛ такої 

структури показані на рис. 7.1.4. Крива 1 на цьому малюнку відповідає 

початковому зразку. Інтенсивна смуга при 660 нм близька по своєму 

спектральному положенню до смуги випромінювання, яка спостерігається в 

оксидних плівках SiОх, що також містять аморфні включення кремнію а-nc-Si в 

оксидній матриці [334].  

Закономірності зміни ФЛ в плівках з а-nc-Si в результаті протравлювання 

подібні змінам в плівках з с-nc-Si. Криві 2, 3 і 4 на рис. 7.1.4 відповідають 

нормованим спектрам ФЛ структури з а-nc-Si, які травили в 1% розчині HF 

протягом 8, 15 і 45 с. Короткохвильова смуга при 500 нм практично повністю 

зникає вже після 8 с травлення, аналогічно короткохвильовій смузі в зразках з 

с-nc-Si. Мабуть природа обох цих смуг однакова. Довгохвильова смуга при 660 

нм зі збільшенням часу травлення спочатку збільшується по інтенсивності 

(хоча не настільки, як це було зафіксовано для плівок з кристалічними 

нановключеннями кремнію) і при цьому змінює своє енергетичне положення, 

зміщуючись в більш короткохвильову область спектру. Залежність положення 

максимуму цієї смуги ФЛ від часу протравлювання зразків з а-nc-Si показана на 

рис.7.1.2, b (крива 2). ЇЇ “блакитне” зміщення, можна також пояснити 

залежністю енергетичного спектру випромінювання від розмірів nc-Si, які при 

протравлюванні зменшуються. Вказана залежність передбачається і 

теоретичними розрахунками в роботах [335, 336], де показано, що значення 

енергії випромінювання аморфних наночасток, як і кристалічних [286, 337, 

338], визначається їх розміром і контрольовано зсувається в короткохвильову 

область спектру при зменшенні розмірів наночасток.  

Плівки з аморфною структурою нанокластерів за однакових умов 

протравлювання (температурі і концентрації HF) травляться швидше в 
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порівнянні із структурами, що містять с-nc-Si, але при цьому зміна їх спектрів 

ФЛ подібна. 
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Рис.7.1.4. Спектри фотолюмінесценції nc-Si-SiOx структури, відпаленої при 

7000 С, до і після протравлювання в 1% розчині HF протягом 8, 15 і 45 с – криві 

2, 3 і 4, відповідно. 

 

Для оцінки середніх розмірів нанокристалів кремнію в наших зразках, 

відпалених при 10200 С, знову скористаємося виразом, одержаним в [286], який 

описує залежність між положенням максимуму смуги ФЛ Epl (у еВ) і розміром 

наночасток d (у нм): Epl=Eo+3.73/d1.39, де Eo - ширина забороненої зони 

об'ємного кремнію (Eo =1.17 эВ). Для аналогічної оцінки середнього розміру 

наночасток, які знаходяться в аморфному стані нами використані результати 

роботи [335], в якій приведена теоретично одержана залежність енергії 

випромінювання аморфних наночасток кремнію від їх розмірів (Epl=Eoа+2.4/d2, 

тут Eoа=1.5 эВ ширина забороненої зони аморфного кремнію). Обчислені з цих 

співвідношень залежності розмірів c-nc-Si і a-nc-Si від часу протравлювання 

початкових структур показані кривими 2 на рис. 7.1.2а і 7.1.2b, відповідно. В 

обох випадках зі збільшенням часу протравлювання відбувається монотонне 
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зменшення розмірів nc-Si. Так, максимум випромінювання структур c-nc-Si- 

SiОх після протравлювання зміщується в короткохвильову область спектру на 

0.39 эВ, що відповідає зменшенню середнього розміру c-nc-Si від 6.12 до 3.36 

нм і, а зсув максимуму ФЛ а-nc-Si-SiОх складає 0.57 эВ і при цьому розмір а-nc-

Si змінюється від 2.73 до 1.64 нм. 

Отримані результати показують, що селективне протравлювання матриці в 

nc-Si-SiОх структурах супроводжується значною зміною їх спектрів 

випромінювання. Еволюцію смуг випромінювання можна пов'язати зі 

зменшенням розмірів (nc-Si) унаслідок травлення і проявом квантово-

розмірного ефекту обмеження носіїв в нановимірних структурах.  

 

7.2. Обробка структур nc-Si-SiOx в парах НF та H2O2. 

 

В попередньому розділі було показано, що травлення поруватих 

тонкоплівкових структур nc-Si-SiOx у слабкому розчині (1%) HF суттєво змінює 

люмінесцентні властивості цих структур, а саме – значно підвищується 

інтенсивність випромінювання і змінюється його спектральний склад за 

рахунок зменшення розмірів nc-Si. Одначе, протравлювання поруватих 

структур в рідині призводить до значного зменшення товщин досліджуваних 

плівок та, відповідно, кількості кремнію в нанокристалах Si, що понижує 

інтенсивність люмінесценції. Окрім того, в зв‘язку з досить великою швидкістю 

рідинного протравлювання його складно контролювати. Тому в даному розділі 

продовжено вивчення впливу хімічної обробки на люмінесцентні властивості 

поруватих структур nc-Si-SiOx, які цього разу контрольовано протравлювались 

в парах HF [323, 324, 329, 339, 340]. 

Досліджувані зразки у вигляді плівок SiOx товщиною 0,8-0,85 мкм 

отримували термічним випаровуванням в вакуумі (1-2∙10-3 Па) монооксиду 

кремнію SiO та скісним осадженням на кремнієві підкладки, які розміщували 

під кутами 750 і 600 між нормаллю до поверхні підкладинки та напрямом на 

випаровувач. Напилені плівки нестехіометричного складу SiOx відпалювали у 
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вакуумній камері при залишковому тиску (1∙10-3 Па) і температурі 9750 С. 

Протравлювання відпалених зразків nc-Si-SiOx проводили у герметичному 

боксі, в якому насичені пари HF знаходились при температурі 300 С. Відомо, 

що пари плавикової кислоти селективно впливають на досліджувану структуру, 

тобто протравлюють SiO2, утворюючи газоподібні радикали типу SiF4, і не 

взаємодіють з нанокристалічним кремнієм. Вплив протравлювання на спектри 

ФЛ плівок nc-Si-SiOx вивчали шляхом варіювання часу протравлювання (t) за 

фіксованої температури (300 С) парів HF. Дослідження спектрів ФЛ проводили 

при кімнатній температурі. Спектральний склад випромінювання аналізували 

монохроматором ЗМР-2 і реєстрували помножувачами ФЕП-51 та ФЕП-62, 

який охолоджували рідким азотом. Збудження ФЛ здійснювалось 

випромінюванням імпульсного азотного лазера на довжині хвилі 337 нм та 

світловипромінюючим діодом EDEV-1LA1 (400 нм), який використовували при 

вивченні залежності інтенсивності ФЛ від потужності збудження. Записуючи 

спектри ФЛ, враховували спектральний розподіл чутливості вимірювальної 

установки.  

Ще раз нагадаємо, що проведені раніше дослідження структури напилених 

плівок SiOx за допомогою високороздільчого електронного мікроскопа ZEISS 

EVO 50XVP показали, що плівки мають порувату колоноподібну структуру, де 

діаметр колон змінюється в межах 10-100 нм [246, 247]. Розміри колон, їх 

орієнтація а також поруватість структури залежить від кута осадження плівки. 

Поруватість зразків, визначена в роботі [246], дорівнювала 34% і 53% для кутів 

осадження плівки 600 і 750, відповідно. Після високотемпературного відпалу 

плівок SiOx поруватість, а також розмір і орієнтація колон залишались 

незмінними. 

Спектральний склад випромінювання вихідного зразка nc-Si-SiOx, 

осадженого під кутом 750 та відпаленого при 9750 С, описується однією 

широкою смугою ФЛ з максимумом біля 890 нм. Ця смуга має незначну 

інтенсивність, що зумовлено, скоріш за все, великою кількістю дефектів - 

обірваних зв`язків кремнію на поверхні nc-Si, які служать центрами 
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безвипромінювальної рекомбінації [324, 341]. Після обробки в парах HF 

положення смуги ФЛ та інтенсивність випромінювання зразків суттєво 

змінюється (рис. 7.2.1).  

На рис. 7.2.2 представлені нормовані спектри ФЛ вихідного зразка (крива 

1) та зразків, оброблених протягом 2, 10, 15, 30 і 40 хвилин (криві 2, 3, 4, 5, 6, 

відповідно). Тут ще раз потрібно наголосити, що коли досліджували 

протравлювання подібних зразків в розчині HF, то часи травлення змінювались 

в межах секунд (інколи десятків секунд). Після обробки відбувається значний 

зсув спектра випромінювання у видиму область. (Більш детально залежність 

положення максимума смуги ФЛ від часу протравлювання показано на 

рис.7.2.4 (крива 1)). Можна бачити, що спектральне положення максимума 

смуги істотно залежить від часу протравлювання. Так, при обробці зразків 

протягом 40 хвилин максимум випромінювання структури nc-Si/ SiOx 

зміщується майже на 300 нм і знаходиться в околі 600 нм.  

 

 

 

Рис. 7.2.1. Приклади фотолюмінесценції структур nc-Si-SiOx при збудженні 

опромінюванням з довжиною хвилі λ=405 нм. 

 

Спектри ФЛ структури, одержаної осадженням плівки SiOx під кутом 600 і 

відпаленої при температурі 9750 С, як і в випадку плівок, напилених під кутом 

750, суттєво змінюються після обробки (протравлювання) в парах HF (див. рис. 
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7.2.3). Збільшення часу обробки також супроводжується короткохвильовим 

зсувом спектрів випромінювання. Залежності нових положень максимумів смуг 

ФЛ зразків, напилених під кутами 750 та 600, від часу протравлювання показані 

на рис.7.2.4 (криві 1 та 2, відповідно). Порівняння спектрів ФЛ зразків, 

осаджених під кутами 750 і 600, показує, що якісні зміни спектрів ФЛ в 

залежності від часу протравлювання є схожими. Відмінність полягає лише у 

тому, що в зразках, осаджених під кутом 600, зсув максимумів випромінювання 

з часом протравлювання відбувається більш повільно. Зазначену відмінність 

спектрів ФЛ можна пояснити різним ступенем поруватості плівок, від якої 

залежить проникність плівки для парів HF, а, відповідно, і швидкість 

протравлювання. 
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Рис. 7.2.2. Нормовані спектри фотолюмінесценції структури nc-Si-SiOx, 

осадженої під кутом 750 та відпаленої при 9750 С до (1) і після протравлювання 

у парах HF протягом 2 (2), 10 (3), 15 (4), 30 (5) і 40 (6) хвилин.  
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 Рис. 7.2.3. Нормовані спектри фотолюмінесценції структури nc-Si-SiOx, 

осадженої під кутом 600 та відпаленої при 9750 С до (1) і після протравлювання 

у парах HF протягом 2 (2), 5 (3), 10 (4), 20 (5) і 30 (6) хвилин.  
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Рис. 7.2.4. Залежність положень максимумів ФЛ nc-Si в поруватих плівках 

nc-Si-SiOx, осаджених під кутами 750 (1) і 600 (2), від часу протравлювання 

плівок. 
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Одночасно зі зсувом смуги у високоенергетичну область спектру в 

протравлених зразках підвищується і ефективність випромінювальної 

рекомбінації, що приводить до зростання інтегральної інтенсивності 

випромінювання. Залежність інтегральної інтенсивності, що визначалась як 

площа під відповідними смугами ФЛ, від часу протравлювання зразків 

наведено на рис. 7.2.5. При зростанні часу обробки до 15 хвилин інтегральне 

випромінювання збільшується приблизно на 2 порядки величини в порівнянні з 

не протравленим зразком. Найбільш яскраву ФЛ для зразків, напилених під 

кутами 750, демонструють ті, максимум спектральної смуги яких знаходиться 

при 690-700 нм. Цим зразкам відповідає оптимальний (по впливу на 

інтенсивність випромінювання) час протравлювання плівки nc-Si-SiOx, який 

становить 10-15 хвилин. При подальшому збільшенні часу протравлювання 

(t>15 хв.) інтенсивність ФЛ починає зменшуватись внаслідок зменшення як 

товщини субоксидної плівки, так і кількості кремнію в нанокластерах та їх 

кількості.  
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Рис. 7.2.5. Залежність інтегральної інтенсивності ФЛ nc-Si в поруватих 

плівках nc-Si-SiOx, осаджених під кутами 750 (1) і 600 (2), від часу 

протравлювання плівок. 
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Отримані дані по впливу обробки в парах HF на люмінесцентні властивості 

nc-Si-SiOx структур, зокрема значний зсув (≈300 нм) ФЛ у видиму частину 

спектру, можна пояснити, на нашу думку, наступним чином.  

Під час такої обробки газоподібні молекули HF легко проникають в 

порувату nc-Si-SiOx плівку. Потім на поверхнях структурних колон 

розпочинається процес селективного розчинення SiO2, що описується реакцією: 

SiO2 + 4HF =SiF4 +2H2O    (7.1) 

Чотирьохфтористий кремній (SiF4), як газоподібна речовина, може легко 

видалятись (вилітати) через пори структури, а обірвані зв`язки кремнію на 

поверхні nc-Si пасивуються киснем і воднем. Оксидування і гідридизація 

кремнію починається насамперед з зовнішніх моношарів nc-Si, зменшуючи 

вихідний розмір кристалічного ядра наночастинки, що, у відповідності з 

теорією квантово-розмірного ефекту, проявляється у короткохвильовому зсуві 

спектрів ФЛ зразків після їх обробки. Чим більшим є час травлення, тим 

меншими за розміром стають Si-включення. Зменшення розмірів nc-Si і 

пасивація поверхні nc-Si при утворенні нових хімічних зв`язків типу Si-O, Si-H 

(можливо і F-Si-O або F-Si-H) відбуваються одночасно, що відповідає як зсуву 

спектрів ФЛ, так і зростанню інтенсивності випромінювання. Коли час 

протравлювання перевищує оптимальний (t>15 хв.), інтенсивність ФЛ починає 

плавно зменшуватись внаслідок зменшення як товщини досліджуваного зразка, 

так і кількості нанокремнію та самих нанокристалів в плівці. Таким чином, 

основні зміни люмінесцентних властивостей nc-Si-SiOх структури під час її 

обробки парами HF можна описати зменшенням розмірів nc-Si та процесом 

модифікування межі поділу nc-Si/SiOх. Більш детально цей процес буде 

описано нижче. 

Слід зауважити, що після протравлювання в парах HF в досліджуваних 

зразках відсутній ефект «втомленості» ФЛ, який проявляється в зменшенні 

інтенсивності фотолюмінесценції при експонуванні (збудженні) зразків чи 

зберіганні їх на повітрі [314]. Навпаки, наші дослідження показали, що при 

використанні протравлюння в парах спостерігається протилежний ефект, а саме 
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– підсилення інтенсивності ФЛ зі збільшенням часу находження оброблених 

зразків в окислюючій атмосфері (на повітрі). Цей процес наглядно 

проілюстровано на рис. 7.2.6, де час зберігання зразка на повітрі (час старіння) 

дорівнював 24, 48 та 144 години (криві 1, 2, 3, відповідно). Бачимо, що 

інтегральна інтенсивність ФЛ зразків з часом зберігання збільшується у 

декілька разів порівняно з інтенсивністю ФЛ свіжопротравлених плівок. Після 

досягнення певного максимального значення інтенсивність ФЛ виходить на 

насичення і далі вже не змінюється. Як і у випадку обробки зразків nc-Si-SiOx у 

1% розчині HF, зростання інтенсивності ФЛ з часом старіння можна 

прискорити УФ опроміненням, яке, при наявності кисню та водяної пари, 

сприяє перетворенню субоксиду кремнію в оксид [333]. 
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Рис. 7.2.6. Вплив зберігання на повітрі на інтенсивність фотолюмінесценції 

плівки nc-Si-SiOx, осадженої під кутом 750 і обробленої парами HF протягом 

однієї хвилини. Час зберігання в годинах: 1 - 24; 2 - 48; 3 - 144.  

 

Збільшення інтенсивності ФЛ протравлених зразків можна пояснити 

додатковим доокисленням киснем повітря і утворенням природнього оксидного 

шару на поверхні nc-Si. Слід відмітити, що сухе протравлювання парами HF 

порівняно з обробкою зразків у слабкому (1%) розчині HF більш ефективно 

стимулює процеси окислення та доокислення nc-Si.  
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Ще однією можливістю впливу на фотолюмінесцентні характеристики 

структур nc-Si-SiOx була їх обробка в парах перекису водню (H2O2) [342] . Для 

цього зразки, попередньо оброблені в парах HF, поміщали в автоклав з парами 

H2O2, де витримували їх протягом години при температурі 150°С та тиску 37 

атмосфер. На рис. 7.2.7 показано нормовані спектри фотолюмінесценції 

структури nc-Si-SiOx, осадженої під кутом 600, після протравлювання у парах 

HF протягом 10 хвилин (крива 1) та додатково обробленої в парах H2O2 

протягом години (крива 2). Видно, що обробка в парах H2O2 призводить до 

подальшого зсуву спектру ФЛ в область коротких довжин хвиль (максимум 

зсувається до 640 нм) [323], але при цьому інтенсивність ФЛ зменшується 

приблизно на 30%. Слід також зауважити, що якщо при протравлюванні зразків 

nc-Si–SiOx в парах HF їх товщина сильно зменшується, то при обробці парами 

перекису водню не змінюється. 
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Рис. 7.2.7. Нормовані спектри фотолюмінесценції структури nc-Si-SiOx, 

осадженої під кутом 600, після травлення у парах HF протягом 10 хвилин (крива 

1) та додатково обробленої в парах H2O2 протягом години (крива 2). 

 

На відміну від об`ємних напівпровідників в наноструктурах носії заряду 

локалізуються в обмеженій області простору і не мають можливості вільно 



 298 

взаємодіяти один з одним, що впливає на рекомбінаційні процеси в цих 

об`єктах [341, 343] і проявляється, зокрема, і на залежності між 

інтенсивностями фотолюмінесцентного випромінювання та збудження. 

Використовуючи світлодіод EDEV-1LA1 як джерело збудження, 

випромінюючий на довжині хвилі 400 нм, ми дослідили залежність 

інтенсивності ФЛ від потужності збудження (Р). Отримані результати для 

зразків, осаджених під кутом 750, відпалених в вакуумі при температурі 9750 С і 

оброблених парами HF протягом 2 (1), 10 (2), 15 (3) і 30 (4) хвилин, показано на 

рис. 7.2.8, де величини інтенсивності відповідали сигналу ФЛ в максимумі 

спектральної смуги. Можна бачити, що для всіх часів протравлювання 

залежності інтенсивності ФЛ від Р збудження мають приблизно однаковий 

вигляд. При малих значеннях потужності збудження представлені залежності 

близькі до лінійної, тобто інтенсивність випромінювання пропорційна Рn, де 

n=0.96-1. При зростанні Р показник залежності n зменшується до 0,75-0,8. 

Лінійна залежність між інтенсивностями ФЛ і збудження була отримана і в 

теоретичній роботі [328], де вивчали механізм випромінювальної рекомбінації 

електронно-діркових пар, зв`язаних в екситони, що збуджувались в окремих 

нанокластерах кремнію. Досліджуючи раніше залежність інтенсивності 

випромінювання від Р на вихідних (хімічно не оброблених) зразках в 

максимумі смуги ФЛ, також була отримана лінійна залежність [321], яку 

пояснювали локалізацією фотозбуджених пар носіїв заряду в ізольованих один 

від одного нанокристалах кремнію. Порівняння з результатами цієї роботи 

показує, що після обробки в парах HF механізм випромінювальної рекомбінації 

структур nc-Si-SiOx, скоріш за все, не змінюється.  
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Рис. 7.2.8. Залежність інтенсивності фотолюмінесценції від потужності 

збудження зразків nc-Si-SiOx, осаджених під кутом 750, відпалених в вакуумі 

при температурі 9750 С і оброблених парами HF протягом 2 (1), 10 (2), 15 (3) і 

30 (4) хвилин.  

 

7.3. ІЧ-спектроскопічні дослідження структур nc-Si-SiOx на різних 

етапах обробки. 

 

Для аналізу природи фотолюмінесценції в поруватих структурах nc-Si/SiOх 

та визначення механізму зміни її характеристик при протравлюванні в парах 

плавикової кислоти необхідно було проаналізувати структуру матеріалу. Для 

цього були проведені дослідження спектрів інфрачервоного (ІЧ) пропускання 

цих структур на різних етапах їх виготовлення та обробки. Ці виміри були 

виконані Лісовським І.П. та Злобіним С.О. [323, 324]. 

Спектри ІЧ-пропускання вимірювались з використанням Фур'є 

спектрометра Spectrum BXII PerkinElmer. Підкладка монокристалічного 

кремнію (без оксидної плівки) слугувала в якості зразка, який використовувався 

для порівняння. За положенням максимумів смуг пропускання ідентифікували 
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наявність та вид тих чи інших хімічних зв’язків. Як і в попередніх 

дослідженнях склад матриці SiOx (індекс стехіометрії х) визначався за 

положенням максимуму смуги поглинання на Si–O зв’язках (пік в діапазоні 

1000 – 1100 см–1 в залежності від значення індексу стехіометрії) з відомої 

залежності [135] для оксидних плівок. Тут варто відзначити, що ця методика не 

є універсальною і «працює» тільки для плівок SiOx, отриманих термічним 

випаровуванням [344], що абсолютно підходить для нашого випадку, де зразки 

виготовлялись за допомогою різних модифікацій саме термічного 

випаровування монооксиду кремнію SiO. Для визначення структурних 

елементів оксидної матриці (типу та відносного внеску молекулярних 

комплексів SiOySi4-y (1≤y≤4)) спектри оптичної густини розкладалися на 

елементарні складові гаусової форми, які аналізувались згідно раніше 

запропонованого методу [268, 344].  

На рис. 7.3.1 наведені спектри поглинання досліджуваних зразків в області 

700-1400 см-1. Основна смуга поглинання (на валентних асиметричних 

коливаннях атомів кисню у «містках» Si-O-Si) вихідної (до відпалу) плівки за 

своїм положенням (1062 см-1) притаманна нестехіометричному оксиду кремнію 

з х≈1,73 [135], що цілком відповідає умовам нанесення плівки (залишковий 

тиск ввакуумній камері, швидкість нанесення, поруватість і т.п.). Розклад її на 

елементарні складові (див. Табл. 7.1 та 7.2) демонструє, що структура вихідної 

поруватої плівки описується в рамках моделі випадкового зв’язку як суміш 

молекулярних комплексів SiOySi4-y (1≤y≤4). В результатах розкладу окрім 

гаусіанів, властивих молекулярним кремній-кисневим комплексам, 

спостерігається також складова з положенням максимуму ~940 см-1, яку 

зазвичай пов’язують з гідроксильними комплексами SiOН [345].  

Окрім основної смуги поглинання у згаданому спектральному діапазоні 

спостерігається також смуга ~ 878 см-1 (Рис. 7.3.2, Табл. 7.1), яка може бути 

приписана поглинанню на деформаційних (ножицевих) коливаннях водню в Si-

Н комплексах [345, 346]. Наявність у вихідній плівці кремнієвих гідридів 

підтверджується і результатами вимірів в області 2000 – 2400 см-1 (рис. 7.3.3, 
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табл. 7.1), де розташовані смуги поглинання на валентних коливаннях атомів 

водню в Si-Н комплексах з різною локальною конфігурацією, які знаходяться в 

оксидній матриці [345, 347]. Тут чітко проявляється дуплет з положеннями 

максимумів поглинання ~2160 та ~2255 см-1. Природу першої смуги пов’язують 

з кремнієвими оксигідридами, до складу яких входять два атоми водню [347, 

348], хоча відносно їх структурної конфігурації існують різні думки – це або 

комплекси О2SiН2 [348], або комплекси ОSi2Н2 [337]. 
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Рис.7.3.1. Смуги ІЧ-поглинання в діапазоні 700-1500 см-1 нанокомпозитів 

Si-SiOx, осаджених під кутом 600: до відпалу (1), після відпалу (2) та після 

травлення у парах HF протягом 1,5 (3), 10 (4), і 30 (5) хвилин. 

 

Природу смуги ~2255 см-1 одностайно приписують комплексам О3SiН [345-

348], причому вважається, що даному структурному елементу в області 

деформаційних коливань відповідає також вищезгаданий пік ~878 см-1 [347]. 

Потрібно також зазначити, що після додаткової обробки зразків nc-Si-SiOx в 

парах H2O2 протягом години смуга ІЧ поглинання в області 2100-2300 cm-1 

зникає, що вказує на доокислення оксидної матриці (зростання х) [323], хоча і 
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не таке інтенсивне, як при обробці досліджуваних структур nc-Si/SiOх в парах 

чи розчині плавикової кислоти. 

 

Табл. 7.1. Коливальні моди та природа смуг ІЧ-поглинання 

Si-O мода Домішкові моди 

Частота 

(см-1) 

Структурна 

конфігурація 

Частота 

(см-1) 

Структурна 

конфігурація 

810 

(симетричні) 

SiO4 845 Si3SiF 

1000 SiOSi3 878 

(деформаційні) 

О3SiН 

1032 SiO2Si2 920 O2SiF2 

1054 SiO4 (4-членні кільця) 940 SiOН 

1068 SiO3Si 2155 О2SiН2 або ОSi2Н2 

1090 SiO4 (6-членні кільця) 2255 (валентні) О3SiН 

1140 SiO4 (лінійні фрагменти)   

 

Табл. 7.2. Частка смуг поглинання на валентних коливаннях атомів кисню 

в різних структурних конфігураціях  

Зразок 
Частка смуги поглинання в TO моді, % 

Si-O-Si3 Si-O2-Si2 Si-O3-Si Si-O4 

Вихідний 18,1 25,4 28,6 27,9 

Відпалений 5,9 6,8 7,0 80,3 

Травлений у HF 1,5хв. 0,0 18,1 30,9 51,0 

Травлений у HF 10 хв. 0,0 13,0 32,1 54,9 

Травлений у HF 30хв. 0,0 10,7 40,1 49,2 

 

Таким чином, структуру вихідних поруватих плівок SiOх можна описати як 

суміш кремній-кисневих тетраедрів з різним ступенем окислення кремнію. 

Частина кремнієвих та кисневих зв’язків насичена гідроксильними групами та 

атомами водню, що, найбільш вірогідно, пов’язано з наявністю водяної пари в 

атмосфері залишкових газів при нанесенні плівки. 
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Рис. 7.3.2. Збільшене зображення смуги ІЧ-поглинання в діапазоні 700-

1000 см-1 нанокомпозитів Si-SiOx, осаджених під кутом 600: до відпалу (1), після 

відпалу (2) та після протравлювання у парах HF протягом 1,5 (3), 10 (4), і 30 (5) 

хвилин. 
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Рис.7.3.3. Смуги ІЧ-поглинання в діапазоні 2000-2400 см-1 нанокомпозитів 

Si-SiOx, осаджених під кутом 600: до відпалу (1), після відпалу (2) та після 

протравлювання у парах HF протягом 1,5 (3), 10 (4), і 30 (5) хвилин. 
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Рис. 7.3.4. Смуги ІЧ-поглинання структури nc-Si-SiOx, осадженої під кутом 

600 та відпаленої при 975°C (крива 1), після протравлювання у парах HF 

протягом 10 хвилин (крива 2) та додатково обробленої в парах H2O2 протягом 

години (крива 3) [323]. 

 

Наступний високотемпературний відпал призводить до принципових змін 

в спектрах ІЧ-поглинання (рис. 7.3.1 – 7.3.3). По-перше, спостерігається 

зміщення основної смуги поглинання у високочастотну область (положення 

піку 1082 см-1), деяке збільшення (на ~8%) площі смуги, пов’язаної з Si-O-Si 

коливаннями та зміна (хоча і не значна) форми цієї смуги. По-друге, у спектрах 

відпалених зразків з’являється досить сильна смуга з положенням максимуму 

~810 см-1. По-третє, зникають всі смуги, пов’язані з гідроксилами та воднем.  

Перші два факти свідчать про те, що в результаті відпалу відбувається 

термостимульований розклад оксиду з утворенням оксидної матриці з більшим 

індексом стехіометрії (у≈1,97 [135]), зменшується кількість розірваних зв’язків 

Si-O-Si і структурний стан кисню в плівці суттєво змінюється. Згідно з даними 

розкладу, структура відпаленої плівки містить значну частку тетраедрів SiO4, 

які формують взаємопов’язані 4- та 6-членні кільця і лінійні фрагменти. В 
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плівці залишається також певна кількість недоокислених кремнієвих 

комплексів SiOSi3, SiO2Si2 та SiO3Si (див. табл. 7.1). Таким чином, структуру 

відпаленого оксиду можна розглядати як суміш фаз SiO2 та SiOх. Найбільш 

наглядно наявність розвиненої фази SiO2 підтверджуєтья появою смуги ~810 

см-1, яка притаманна саме діоксиду кремнію і пов’язана з валентними 

симетричними коливаннями атомів кисню [349]. Зникнення гідратних та 

гідридних кремнієвих груп, вочевидь, вказує на десорбцією гідроксилів та 

атомів водню в результаті високотемпературної обробки у вакуумі.  

Подальше протравлювання відпалених зразків в парах плавикової кислоти 

приводить до суттєвого послаблення ІЧ-поглинання, ступінь якого корелює з 

часом обробки у парах HF. Цей факт пов'язаний зі зменшенням загального 

об’єму поруватої плівки. Одночасно з цим, основна смуга поглинання (рис. 

7.3.1) зміщується в низькочастотну область (положення піку ~1068 cм-1), тобто 

індекс стехіометрії оксиду (х≈1,81) зменшується внаслідок травлення (у 

порівнянні з відпаленим і не травленим зразком). Смуги поглинання 

протравлених зразків розкладаються на гаусіани, які притаманні поглинанню 

фази SiOx (див. Табл. 7.2), тобто протравлені плівки мають склад та структуру 

нестехіометричного оксиду кремнію. Останній факт підтверджується і 

зникненням смуги ~810 см-1, яка, як ми вже вказували, притаманна розвиненій 

фазі SiO2.  

В той же час в спектрах плівок, оброблених в протравлювачі, знов 

з’являються смуги поглинання в діапазонах 800 – 1000 см-1 та 2000 -2400 см-1 

(рис. 7.3.2, 7.3.3), але в дещо зміненому вигляді порівняно із спектрами для 

вихідного не відпаленого зразка. Смуга з піком ~878 cм-1 помітно 

розширюється і стає асиметричною – вона може бути представлена як 

суперпозиція трьох смуг - ~878 cм-1 та (більш слабких) ~845 і ~920 cм-1 

(таблиця 7.1). Саме такий триплет спостерігали в структурах nc-Si/SiOx, 

оброблених плазмою, яка містила SF6 [348]. Природу нової для вимірюваних 

спектрів смуги ~920 cм-1 приписують симетричним валентним коливанням в 

комплексах O2SiF2 [348, 350], в той час як смуги поблизу ~845 cм-1 пов’язують 
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як з деформаційними коливаннями водню в гідридних комплексах [348], так і з 

валентними коливаннями Si-F [350]. Зважуючи, що в останньому випадку 

означену смугу спостерігали в плівках аморфного кремнію, легованого фтором 

(водень був відсутнім), можна вважати найбільш імовірним, що смуга ~843 cм-1 

у досліджуваних зразках пов’язана саме з комплексами Si-F, які локалізовані на 

поверхні нановключень кремнію.  

Внаслідок травлення також відбувся перерозподіл інтенсивностей смуг 

2160 та 2255 см-1 (порівняно з вихідним зразком) – остання явно домінує, 

вказуючи на те, що в плівці переважно формуються комплекси О3SiН. 

Відмітимо, що означені вище зміни відбуваються вже на першому етапі (1,5 

хвилини) обробки плівок і потім якісно зберігаються.  

 

7.4. Механізм впливу парів HF на фотолюмінесценцію поруватих 

структур nc-Si-SiOx. 

 

Отримані результати можна пояснити таким чином [324, 340]. Протягом 

обробки поруватих плівок nc-Si/SiOx в парах HF області фази SiO2 

розчиняються у відповідності з реакцією (7.1) – в плівці залишається фаза SiOх. 

Таке витравлювання фази діоксиду кремнію вже на першому етапі обробки 

можливо тільки при наявності її початкового контакту з травником під час 

травлення. Це може означати, що суміш фаз SiO2 та SiOх у відпаленій поруватій 

плівці не хаотична – скоріш за усе, фаза SiOх складає серцевину колонок, яка 

вкрита оболонкою з фази SiO2. Оксидування і гідридизація кремнію 

починається насамперед з зовнішніх моношарів nc-Si, зменшуючи вихідний 

розмір кристалічного ядра наночастинки, що, у відповідності з теорією 

квантово-розмірного ефекту, проявляється у короткохвильовому зсуві спектрів 

ФЛ зразків після їх обробки (див. рис. 7.2.2-7.2.4). 

Подальша обробка в парах травника продовжує зменшувати (хоча і 

набагато слабше) інтенсивність поглинання на Si-O зв’язках (див. рис. 7.3.2). 

Цей результат можна пояснити тим, що в процесі дії парів травника на 
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порувату плівку, яка після першого етапу травлення складається вже з колонок 

SiOх, їх поверхня під впливом повітря доокислюється до стану SiO2. Утворений 

поверхневий надтонкий шар діоксиду кремнію розчиняється парами HF, і 

відбувається подальше зменшення об’єму кремній-кисневої фази. Доокислення 

плівки в процесі травлення напряму підтверджується результатами вимірів ІЧ-

спектрів. З даних, наведених у табл. 7.1, видно, що в процесі обробки у парах 

HF в плівці зникають молекулярні комплекси SiOSi3 і зменшується вміст 

комплексів SiO2Si2, в той час як вміст комплексів SiO3Si, навпаки, 

збільшується. Іншими словами, шляхом взаємодії з повітрям відбувається 

перетворення слабкоокислених кремній-кисневих комплексів в сильноокислені. 

Нарешті, поява поверхневого шару SiO2 (або SiOх з х близьким до 2) 

підтверджується і тим фактом, що, згідно зі статистикою моделі випадкового 

звязку, комплекси О3SiН, які формуються на поверхні колонок внаслідок 

взаємодії оксиду кремнію з травником, характерні для оксидів з високим 

вмістом тетраедрів SiO3Si або SiO4, тобто з великим індексом стехіометрії 

[345].  

Зменшення розмірів нановключень Si та пасивування їх поверхні при 

утворенні нових хімічних зв‘зків типу Si-O, Si-F і Si-Н відбувається одночасно, 

що відповідає зростанню інтенсивності випромінювання при зменьшенні 

розмірів нановключень Si. Пасивування центрів безвипромінювальної 

рекомбінації в поруватих нанокомпозитних структурах nc-Si-SiOx, внаслідок 

обробки їх парами HF, підтверджується також результатами наших досліджень 

спектрів ЕПР [323]. На напилених та скісно осаджених відпалених плівках була 

виявлена практично симетрична лінія ЕПР с нульовим переходом на g-факторі 

поблизу 2,0049 ± 0,0002 і шириною лінії від максимума до максимуму 0,74 мТ. 

Ця лінія приписується обірваним зв‘зкам атомів кремнію в структурних 

тетраедрах Si-Si3O і, можливо, в преципітатах аморфного Si [231]. Після ж 

обробки зразків в парах HF сигнал ЕПР зник (див. рис. 7.4.1, крива 2), що 

вказує на повну пасивацію обірваних зв‘язків. Отриманий результат 

підтверджує той факт, що абсолютна більшість обірваних зв‘язків Si на 
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поверхні нановключень кремнію ефективно пасивуються атомами фтору, 

кисню чи водню в процесі протравлювання зразків в парах HF, що, в свою 

чергу, дає результатом гігантське (до 200 разів) зростання інтенсивності 

фотолюмінесценції досліджуваних структур. 
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Рис. 7.4.1. Спектр ЕПР скісно осадженої відпаленої плівки SiOx, записаний 

при кімнатній температурі. Крива 1- до обробки, 2 – після обробки в парах HF. 

Частота ν=9.368 GHz. 

 

7.5. Кінетика затухання фотолюмінесценції в структурах nc-Si-SiOx, 

модифікованих золотом. 

 

В попередньому розділі було продемонстровано можливість аномально 

великого підсилення інтенсивності та керування в певних межах спектральним 

положенням смуги ФЛ поруватих структур nc-Si-SiOx шляхом їх обробки в 

парах плавикової кислоти, а також запропоновано пояснення спостережуваним 

ефектам. Окрім того, в роботі [351] було показано, що інтенсивність ФЛ 

нанокристалів кремнію в подібних структурах може бути значно підвищена 

напиленням на них масиву острівців Ag різних розмірів. Зміни інтенсивності 

фотолюмінесценції ФЛ і швидкості її спонтанного розпаду внаслідок 



 309 

осадження металевих наноструктур спостерігались і в інших 

напівпровідникових нанокристалах і органічних матеріалах [352-354]. Це 

послугувало приводом для дослідження впливу на ФЛ поруватих nc-Si-SiOx 

структур, оброблених в парах HF, тонких плівок золота, нанесеного на 

поверхню цих фотолюмінесцентних структур [248]. 

Досліджувані зразки отримували термічним випарюванням монооксиду 

кремнію SiO та осадженням на поліровані пластинки Si, що орієнтувалися під 

кутом =750 (див. вище). Товщина нанесених під кутом плівок обиралась з 

діапазону товщин 400 - 600 нм. Після осадження пористі плівки SiOx були 

відпалені у вакуумній камері при 9750 С протягом 15 хв, що не змінювало їх 

поруватість [247]. Після цього структури nc-Si-SiOx пасивувались в парах HF до 

досягнення максимального значення інтенсивності ФЛ. Тонкі шари Au 

наносили термічним випаровуванням на одну частину зразка пасивованих 

структур nc-Si-SiOx і потім відпалювали їх при 4500 С у вакуумі для стабілізації 

характеристик. Масова товщина шарів Au становила близько 5 нм. Вивчення 

топології шарів Au проводилося за допомогою атомного силового мікроскопа 

(AFM) NanoScope IIIa (виробництва Digital Instrument, США). Аксонометричне 

зображення AFM поверхні шару Au товщиною 5 нм представлено на рисунку 

7.5.1, з якого видно, що шар Au напівперервний і складається з наноострівців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5.1. AFM топологія поверхні 5 нм плівки золота, відпаленої при 4500 C. 
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Спектри фотолюмінесценції реєстрували при кімнатній температурі на 

установці, зібраній на основі монохроматора ZMR-2. При визначенні 

спектрального розподілу інтенсивності ФЛ враховувалась спектральна 

залежність чутливості установки. Сигнал ФЛ збуджувався випромінюванням 

азотного лазера з довжиною хвилі 337 нм. Збудження та контроль ФЛ 

здійснювалося через нанесену плівку золота, при цьому у спектрах ФЛ ми 

врахували пропускання через плівку Au як збуджуючого світла, так і 

випромінювання ФЛ. Поглинання контрольних плівок Au, нанесених на скляні 

підкладки, досліджували за допомогою вимірювань пропускання та відбиття на 

спектрометрі NanoPlasmon-2048 VIS. Кінетика спаду ФЛ вимірювалась з 

використанням азотного лазера ЛГ-21 та імпульсного осцилографа С1-54. 

Роздільна здатність системи становила 0,5 мкс. 

На малюнку 7.5.2 показано спектри ФЛ структур nc-Si-SiOx, не покритих 

(a) і покритих (б) плівкою золота. З рисунка чітко видно більш ніж двократне 

зростання інтенсивності ФЛ від структури, покритої шаром Au. Максимальний 

коефіцієнт підсилення ФЛ 2,2 спостерігався в околі області 640… 660 нм (з 

врахуванням пропускання збуджуючого світла та випромінювання ФЛ через 

плівку Au). Кривою (в) на цьому рисунку представлено спектр поглинання 

шару Au, осадженого на скляну підкладку одночасно з його осадженням на 

структури nc-Si-SiOx. Спектр поглинання Au-плівки представляє типову 

широку смугу поглинання у видимій області спектру. Максимум цієї смуги при 

640… 660 нм відповідає резонансу локалізованих поверхневих плазмонів, 

збуджених в наночастинках Au [355]. (Спектр поглинання Au-плівки, а саме 

спектральне положення її максимуму поглинання було визначальним при 

виборі товщини плівки золота, яка використовувалась в даному дослідженні). 

Близькі положення піків ФЛ структур nc-Si-SiOx. та поглинання наночастинок 

Au вказують на те, що екситони, що генеруються в нановключеннях nc-Si 

можуть ефективно взамоєдіяти з коливаннями електронів на поверхні 

наночастинок Au, оскільки, в даному випадку, частота випромінювання 

відповідає плазмонному резонансу в наночастинках Au. 
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Вимірювання кінетик затухання ФЛ проводили на тих же зразках nc-Si-

SiOx. На малюнку 7.5.3 показано криві спаду ФЛ, виміряних для зразків nc-Si-

SiOx без покриття (a) та покритих Au плівкою (б) на довжині хвилі 660 нм. 

Видно, що розпад фотолюмінесценції зразків, покритих Au, прискорюється 

порівняно зі зразками без плівки золота. Усі експериментальні криві розпаду 

ФЛ добре описуються функцією розтягнутої експоненти: 
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де C - константа, τ0 - постійна часу згасання, тобто час життя ФЛ і β - параметр 

дисперсності τ0, що змінюється в межах 0 < β ≤ 1  
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Рис. 7.5.2. Спектри ФЛ структур nc-Si-SiOx: a - без шару Au; б - з 5 нм 

шаром Au; в - спектр поглинання 5 нм плівки Au, відпаленої при 4500 С. 

Відомо, що ця модель широко використовується для аналізу кінетики 

затухання ФЛ в структурах з включеннями нанокристалів Si [356]. Підгонка 

цієї функції до експериментальних результатів за методом найменших 

квадратів дозволила отримати значення τ0, які дорівнювали 16 мкс та 5,2 мкс 
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для зразків nc-Si-SiOx з покриттям золотом та без покриття, відповідно. Також 

було встановлено, що параметр β для структур nc-Si-SiOx без та із шаром золота 

зменшився відповідно з 0,76 до 0,53.  
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Рис. 7.5.3. Криві спаду ФЛ, виміряні при λ = 660 нм: крива a - nc-Si-SiOx 

структура, не покрита шаром Au; б - структура nc-Si-SiOx, покрита 5 нм шаром 

Au. 

 

Таким чином показано, що швидкість спонтанного розпаду ФЛ у зразках, 

покритих наноострівцями Au зростає, причиною чого, враховуючи близькі 

енергетичні положення смуги ФЛ структур nc-Si-SiOx та смуги поглинання 

наночастинок Au, може бути ефективна взаємодія екситонів, що утворюються в 

nc-Si з локальними поверхневими плазмонами, збудженими на поверхні 

наночастинок Au.  

 

 

 

 



 313 

7.6. Про структуру нановключень Si в плівках, відпалених при 

температурі 975° C. 

 

Повертаючись до рис. 7.4.2 (крива 1) ще раз зауважимо, що сигнал, який 

ми спостерігаємо, може бути приписаний обірваним зв‘зкам атомів кремнію в 

преципітатах аморфного Si, при цьому об‘ємна концентрація парамагнітних 

дефектів складає величину порядку 3.11018 cm-3 [231]. Тобто існує ймовірність 

того, що в наших зразках нановключення кремнію в матриці оксиду є 

аморфними, не зважаючи на досить високу температуру їх відпалу (975° C). Тут 

потрібно зазначити, що, не дивлячись на велику кількість робіт за цією 

тематикою, питання визначення точного значення температури кристалізації 

нановключень Si в оксидній матриці до цього часу є контраверсійним. На 

думку деяких авторів, відпал при температурах, нижчих за 900 °С, призводить 

до формування аморфних включень, а при більш високих температурах 

утворюються Si нанокристали [355-357]. Інші дослідники роблять висновки, що 

нанокристали кремнію формуються лише при температурах, вищих за 1000° C 

[358-360]. Автори ж [274] стверджують, що температура кристалізації 

нановключень Si залежить також від параметру стехіометрії х вихідної плівки 

SiOx, збільшуючись з його зростанням, тобто при зменшенні кількості 

надлишкового кремнію в вихідній плівці температура кристалізації 

нановключень Si збільшується.  

 Аналіз ступеня кристалічності плівок та впливу технологічних обробок, 

що використовувались в нашому дослідженні, на фазовий склад скісно 

осаджених SiOx плівок здійснювався з допомогою спектроскопії КРС [361]. Для 

цього плівки осаджувались на сапфірові (Al2O3) підкладки (а не на кремнієві, як 

зазвичай). Спектри КРС реєструвалися при кімнатній температурі на 

спектрометрі Т-64000 фірми Jobin Yvon. Для збудження спектрів 

використовувалося випромінювання Ar+-лазеру з довжиною хвилі 488 нм. 

Потужність лазерного випромінювання вибиралася мінімально можливою для 

реєстрації сигналу від плівок SiOx, що зумовлено необхідністю запобігання 
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відпалу аморфних кремнієвих кластерів лазерним випромінюванням в процесі 

вимірювання. 

На рисунку рис. 7.6.1 наведено КРС спектри плівок SiOx безпосередньо 

після осадження (спектр 1) та після додаткової обробки їх в парах HF протягом 

5 (спектр 2), 10 (спектр 3) і 30 (спектр 4) хвилин, відповідно. З рисунка видно, 

що в усіх спектрах проявляються смуги, характерні для аморфного кремнію: 

TA (145 см-1), LA (305 см-1), LO (365 см-1), TO (475 см-1). В спектрах КРС 

від плівок, оброблених в парах HF, проявляються ще чотири вузькі смуги з 

частотами 381, 420, 433 та 579.5 см-1, які відповідають коливним модам 

сапфірової підкладки.  
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Рис. 7.6.1. Спектри КРС відпаленої при 9750 С плівки SiOx - ( крива 1) та 

після її обробки в парах HF протягом 5 (2), 10 (3) і 30 (4) хвилин, відповідно, та 

спектр від SiO2 плівки (5). 
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В той же час оцінити вплив HF на аморфні кремнієві кластери досить 

складно. Зі збільшенням часу обробки плівки SiOx в парах HF відбувається зсув 

ТО смуги у високочастотний бік і для плівки, яка оброблялась протягом 30 

хвилин, цей зсув становить 8 см-1, що може свідчити про суттєве зменшення в 

плівках напружень розтягу, зумовлене пасивацією атомами водню, фтору чи 

кисню обірваних зв’язків в кремнієвих кластерах.  

 

 

Рис. 7.6.2. Зміна спектру КРС аморфного кремнію при формуванні в ньому 

нанокристалічного кремнію. Спектр 1 – аморфний кремній, спектри 2, 3 – 

аморфний кремній з нановключеннями кристалічного кремнію. 

 

Виявити кремнієві нанокристаліти при даних умовах дослідження не 

вдалося. Це зумовлено декількома факторами, зокрема, внеском в спектр КРС 

розсіювання як від аморфного кремнію, так і від SiOx фази. Дійсно, на рисунку 

7.6.1 показано спектр КРС від SiO2 плівки (спектр 5), смуги якої також 

попадають в область, де можуть проявитися смуги від Si нанокристалітів. Тому, 
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при не значній долі кристалічних нанокластерів в порівнянні з аморфними, 

даним методом їх виявити не вдається. Проте, якщо подивитись на рис. 7.6.2, на 

якому зображено динаміку змін спектрів КРС аморфного кремнію в процесі 

формування в ньому вкраплень кристалічного Si під дією температури чи 

лазерного випромінювання [362, 363], то можна побачити, що при цьому 

додаткова вузька смуга в області 490 – 500 см-1 (спектри 2 та 3), що відповідає 

нанокристалічній фазі кремнію [364, 365], проявляється дуже чітко. Тому, на 

нашу думку, відсутність даної лінії на спетрах рис. 7.6.1 поянюється не 

недостатньою чутливістю методу, а саме відсутністю кристалічного 

нанокремнію в плівках SiOx, відпалених при температурі 975° C та оброблених 

парами плавикової кислоти (на що вказують і результати ЕПР досліджень). 

Зазначимо, що напівширини ТО-смуг в процесі обробки плівок в парах HF 

не змінюються. Оскільки вважається, що напівширина ТО смуги визначається 

дисперсією кутів зв’язків між атомами, тобто флуктуаціями в ближньому 

порядку [366], то це може свідчити, що в процесі даної HF обробки додаткового 

упорядкування в аморфних кластерах не відбувається.  

Вірогідно, що при температурі відпалу, яка знаходиться в межах  

900 – 1000° C (перехідні температури [274, 285]), в оксидній матриці існують як 

кристалічні, так і аморфні включення Si, або ж наночастинки кремнію являють 

собою двофазну структуру – кристалічне ядро в аморфному поверхневому 

шарі, причому співвідношення їх товщин залежить від конкретного складу 

плівки та температури і часу відпалу. 
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7.7. Механізм фотолюмінесценції структур nc-Si-SiOx. 

 

Насамкінець декілька слів про механізм фотолюмінесценції в 

досліджуваних нами структурах. Ми вважаємо (як і більшість авторів, які 

вивчали природу ФЛ в подібних структурах на основі нанокремнію), що 

фотолюмінесценція, яку ми спостерігаємо, є наслідком зона-зонної 

рекомбінації електронів та дірок (можливо екситонів) в нановключеннях 

кремнію, що занурені в матрицю SiOx. Перший експериментальний факт, на 

якому базується наш висновок, це залежність положення максимуму смуги ФЛ 

від розміру нановключень nc-Si. Хоча ми й не мали змоги напряму вимірювати 

розміри nc-Si, проте всі непрямі докази цього існують, а саме досліджені 

співвідношення між положенням максимуму смуги ФЛ та такими параметрами 

як температура відпалу зразків, час протравлювання при фтор-водневій 

обробці,  кут осадження (а, як виявилось, вихідний склад) плівок вказують на 

існування залежності між положенням максимуму ФЛ та розмірами  nc-Si – чим 

вони (розміри) менші, тим більш високоенергетична ФЛ спостерігається. Окрім 

того, кінетики затухання ФЛ, які ми досліджували, описувались «розтягнутою» 

експонентою з параметрами, які, з точки зору теоретичного обґрунтування 

квантово-розмірного ефекту, є характерними для ФЛ, що описується квантово-

розмірним ефектом. Ще один аргумент - це майже лінійна (Рn, де n=0.96-1) 

залежність інтенсивності ФЛ від потужності збудження, як для відпалених 

структур, так і для відпалених та оброблених в парах чи розчині плавикової 

кислоти  зразків.  

І ще один доказ на користь такого механізму – це природа центрів 

безвипромінювальної рекомбінації в світловипромінюючих nc-Si-SiOx 

структурах. Наші  дослідження спектрів ЕПР показали, що це є Рb-центри, 

тобто обірвані зв‘язки атомів кремнію на межі nc-Si та SiOx, які «конкурують» з 

випромінювальною рекомбінацією в об’ємі нанокристала. При цьому будь-яка 

пасивація таких центрів, яка призводить до збільшення (інколи гігантського) 

інтенсивності фотолюмінесценції, не змінює спектрального розташування її 
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смуги. Особливо яскраво і наглядно це проявляється при обробці наших зразків 

високочастотною водневою плазмою, коли інтенсивність ФЛ зростає майже в 

30 разів, а положення її максимуму є фіксованим, так як воно (положення) 

визначається розмірами нановключень кремнію, на які воднева плазма не 

впливає. 
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Висновки до сьомого розділу. 

1. Вперше показано, що в результаті обробки поруватих nc-Si-SiOx структур в 

розчині  чи парах плавикової кислоти завдяки пасивуванню обірваних зв‘язків 

на межі поділу nc-Si/SiOx збільшується інтенсивність фотолюмінесценції таких 

структур, а положення її смуги зміщується в короткохвильову область спектру, 

що у відповідності з теорією квантово-розмірного ефекту, пояснюється 

зменшенням розмірів nc-Si.  

2. Показано, що після обробки в парах HF механізм випромінювальної 

рекомбінації структур nc-Si-SiOx не змінюється.  

3. Показано, що модифікація поверхні nc-Si-SiOx-структур тонким шаром золота 

дає результатом збільшення як інтенсивності ФЛ, так і швидкості спонтанного 

розпаду ФЛ завдяки взаємодії фотозбуджених носіїв, що утворюються в nc-Si з 

локальними поверхневими плазмонами, згенерованими на поверхні 

наночастинок Au.  

4. Показано, що відпал поруватих nc-Si-SiOx-структур, отриманих скісним 

осадженням SiOx, при менших за 1000° C температурах не завжди може 

забезпечити повну кристалізацію нановключень Si, які при цьому формуються. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

Виходячи з результатів досліджень проведених при виконанні 

дисертаційної роботи «ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ 

ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУР МЕТОДАМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ 

ЛІТОГРАФІЇ ТА ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНОГО РОЗДІЛУ ФАЗ» можна 

сформулювати наступні основні результати та висновки роботи: 

1. Встановлено, що швидкість фотостимульованого розчинення тонких плівок 

ХСН зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення, а її спектральна 

залежність корелює зі спектром поглинання плівок ХСН. Це вказує на те, що 

основним фактором, який зумовлює ефект фотостимульованого травлення, є  

кількість поглинутої світлової енергії в одиницю часу і, відповідно, 

концентрація розірваних зв’язків та самозахоплених екситонів в експонованій 

плівці, наявність яких сприяє більш швидкій взаємодії молекул травника з 

халькогенідом та зростанню швидкості розчинення ХСН в експонованих 

областях. 

2. Вперше показано, що позитивне селективне травлення, яке реалізується на 

відпалених шарах стекол розрізу Ge-Se, пов’язане з реверсивними 

фотостимульованими змінами структури ХСН. Реверсивні фотостимульовані 

зміни у відпалених плівках Ge25Se75 супроводжуються руйнуванням їх 

основних структурних одиниць та збільшенням концентрації гомополярних 

зв’язків халькогену, що призводить до зростання швидкості розчинення 

проекспонованих плівок Ge25Se75 в протравлювачах. 

3. Показано, що ефективність реверсивного фотопотемніння в нанокомпозитних 

структурах As2S3/ SiO1.5 монотонно зростає зі зменшенням ефективної товщини 

шарів халькогеніду, що пояснюється просторовим обмеженням дифузійного 

пробігу фотозбуджених носіїв. Це приводить до збільшення ймовірності 

утворення самолокалізованих екситонів і посилення фотоструктурних та 

оптичних змін.  
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4. Продемонстровано, що всі фотоіндуковані структурні перетворення 

(нереверсивні, реверсивні та перехідні), які спостерігаються в плівках ХСН, 

супроводжуються зміною їх розчинності в селективних травниках та можуть 

бути основою літографічних процесів.  

5. Розроблено та запатентовано технології інтерференційної літографії на 

відпалених плівках ХСН, які базуються на ефектах фототравлення та травлення 

на реверсивних перетвореннях. Продемонстровано можливості практичного 

використання цих технологій для виготовлення мікро та наноструктурованих 

елементів різноманітного призначення (дифракційні гратки, субхвильові 

оптичні елементи, оригінали оптичних сигналограм, однорідні плазмонні 

структури з необхідними характеристиками і т.п.). 

6. Показано, що інтерференційна літографія з використанням в якості фоторезисту 

халькогенідних скловидних напівпровідників в поєднанні з імерсією дозволяє 

отримувати однорідні високочастотні гратки з просторовою частотою до  

8000 мм-1 та бінарні рельєфні структури на зразках великої площі. 

7. Розроблено та запатентовано спосіб отримання поруватого світловипро-

мінюючого матеріалу скісним осадженням та відпалом шарів SiOx. 

8. Вперше експериментально отримані коефіцієнти дифузії, які визначають 

процес термостимульованого розділення фаз в плівках SiOx. Одержані 

результати підтверджують механізм формування нановключень кремнію в 

плівках SiOx завдяки дифузії атомів кисню з областей поблизу кремнієвих 

зародків. Показано, що як інтенсивність фотолюмінесценції, так і її 

спектральний діапазон визначаються вихідним складом скісно осаджених 

плівок SiOх та умовами відпалу, а не їх поруватістю. 

9. Встановлено, що внаслідок імплантації іонами вуглецю поруватих плівок SiOx, 

відпалу їх у вакуумі та селективного травлення в парах HF формується 

тонкошарова світловипромінююча структура, спектр ФЛ якої охоплює майже 

всю видиму та ближню ІЧ область спектру. Випромінювання у видимій області 
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спектру можна пояснити люмінесценцією вуглецевих преципітатів, що 

формуються на розвинутій поверхні оксидних колон. 

10. Вперше показано, що фтор-воднева обробка поруватих світловипромінюючих 

nc-Si-SiOx-структур дозволяє збільшити інтенсивність ФЛ (до 200-кратного) та 

змістити положення максимума смуги ФЛ на 300 нм в короткохвильову область 

спектру завдяки зменшенню розмірів nc-Si і пасивуванню обірваних зв‘язків на 

межі поділу nc-Si/SiOx. 
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