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АНОТАЦІЯ 

Луканюк М.В. Перехідні та реверсивні фотостимульовані структурні 

перетворення в плівках халькогенідних скловидних напівпровідників та 

інтерференційна фотолітографія на їх основі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.01 – «Фізика приладів, елементів 

та систем». – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, 

Київ, 2018. 

В дисертації викладено результати досліджень фотостимульованих ефектів, 

які спостерігаються в тонких відпалених плівках халькогенідних скловидних 

напівпровідників (ХСН), а саме послідовного позитивного фоторезистивного 

процесу та явища фототравлення. 

Розроблено, змонтовано оптичні схеми для інтерференційного запису 

періодичних структур, в тому числі з використанням імерсії та фототравлення та 

визначено шляхи оптимізації даного процесу. 

Описано явище фототравлення у відпалених плівках ХСН, суть якого полягає 

у фотостимульованому підвищенні розчинності експонованих ділянок плівок ХСН 

при їх одночасному експонуванні та травленні, причому, на відміну від традиційної 

літографії, в даному випадку спостерігається позитивний тип травлення при 

застосуванні тих же протравлювачів. Також було встановлено, що достатня 

селективність для проведення літографічного процесу притаманна відпаленим 

плівкам ХСН при послідовному експонуванні та травленні. В даному явищі, як і в 

фототравленні, спостерігається позитивне травлення, а сам процес отримав назву 

послідовний позитивний фоторезистивний процес. 

Встановлено, що явище фототравлення базується на перехідних змінах в 

тонких плівках ХСН, які існують лише при опроміненні та швидко зникають після 

вимкнення освітлення, в той же час, в основі послідовного фоторезистивного 

процесу лежать реверсивні фотоперетворення.  

Досліджено феноменологію та запропоновано механізми досліджуваних 

ефектів фототравлення та послідовного фоторезистивного процесу у відпалених 
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плівках ХСН. Механізм фототравлення базується на взаємодії селективних 

протравлювачів із згенерованими світлом самозахопленими екситонами,  

концентрація яких, а, відповідно, і швидкість фототравлення залежать від  кількості 

світлової енергії, що поглинається плівкою в одиницю часу. Відзначається і вклад 

в зміну швидкості фототравлення утворення певної кількості гомополярних 

зв’язків халькогену, яка у випадку травлення на реверсивних перетвореннях та в 

залежності від експозиції стає основною причиною виникнення селективності. 

Продемонстровано, що реверсивні зміни у відпалених плівках ХСН 

супроводжуються руйнуванням їх основних структурних одиниць та збільшенням 

концентрації гомополярних зв’язків халькогену, що призводить до зростання 

швидкості їх розчинення в протравлювачах. 

Розроблено фоторезисти на основі ефектів фототравлення та послідовного 

фоторезистивного травлення, а також реалізовано технологію інтерференційної 

фотолітографії з використанням даних фоторезистів. 

Продемонстровано, що застосування процесів на перехідних та реверсивних 

фотостимульованих перетвореннях у відпалених шарах ХСН в інтерференційній 

літографії дозволяє використовувати більш екологічно прийнятні неорганічні 

фоторезисти на основі германієвовмісних халькогенідних сполук, отримувати 

періодичні 1-D та 2-D структури з високою якістю поверхні та однорідністю на 

підкладках великої площі. При поєднанні методів інтерференційної літографії та 

імерсії з використанням фоторезистів на основі відпалених плівок ХСН можна 

отримувати структури з нанорозмірними елементами. 

Розроблені літографічні процеси дозволяють формувати різноманітні 

періодичні структури, зокрема, дифракційні періодичні структури, субхвильові 

металеві структури, мікропрофільовані пластини, плазмонні структури (сенсорні 

чипи з підвищеною чутливістю) на підкладках великої площі та оптичні 

сигналограми. 

Ключові слова: Халькогенідні скловидні напівпровідники, інтерференційна 

літографія, фотостимульовані перетворення в ХСН, неорганічні фоторезисти. 
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ANNOTATION 

Lukaniuk M.V. Transient and reversible photoinduced structural changes in 

films of chalcogenic vitreous semiconductors and demonstration of interferential 

photolithography on their basis. – Manuscript copyright. 

The thesis for the Candidate’s Degree in physical-mathematical sciences (PhD) – 

“Physics of devices, elements and systems” (01.04.01). V. E. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics NAS Ukraine, Kyiv, 2018.  

The thesis describes the results of the research of photoinduced effects such as 

successive positive photoresistive process and photoetching effect which are observed in 

annealed thin films of chalcogenide vitreous semiconductors, or, in other words, 

chalcogenide glasses (ChGs). 

The optical schemes for interference recording of periodic structures including those, 

which use immersion lithography and photoetching, have been developed and assembled; 

the ways of optimization of this process have been determined. 

The effect of photoetching in annealed ChG films has been described. The essence of 

this effect is the photostimulated increasing of the solubility of the exposured areas of 

ChG films at simultaneous exposure and etching. In this case, unlike traditional 

lithography, positive type of etching has been observed in the application of the same 

etchants. In addition, it has been found that sufficient selectivity for realization of 

lithographic process is inherent to annealed ChG films during successive exposure and 

etching. In this phenomenon just as in photoetching there is observes a positive type of 

etching, and the process itself is gotten the name a successive photoresistive process.  

It has been established that the photoetching effect is based on transient changes in 

thin ChG films, which exist during irradiation only and disappear rapidly after switching 

off, at the same time, the basis of the successive photoresistive process is reversible 

photochanging. 

The phenomenology has been investigated and the mechanisms of the investigated 

photoetching and successive photoresistive effects in annealed ChG films have been 

proposed. The mechanism of photoetching is based on the interaction of selective etchants 

with light-generated self-trapped excitons the concentration of which and the rate of 



5 

 
 

photoetching, respectively, depends on the amount of light energy absorbed by the film 

per unit time. The formation of a certain number of homopolar bonds of chalcogen 

influences on photoetching rate also, and it becomes the main reason for the occurrence 

of selectivity, in case of etching on reversible transformations in dependence to the 

exposure. It has been shown that the reversible changes in the annealed ChG films are 

accompanied by destruction of their main structural units and increase of homopolar 

bonds concentration of the chalcogen that leads to the increase dissolution rate in the 

etchant. 

Photoresist based on photo-etching and successive photoresist etching effects have 

been developed, and the technology of interference photolithography using these 

photoresists has been implemented. 

It has been demonstrated that application of processes on transient and reversible 

photostimulated transformations in annealed ChG layers in interference lithography 

allows to use more environmentally friendly non-organic photoresists on the basis of 

germanium-containing chalcogenide compounds to obtain periodic 1-D and 2-D 

structures with high quality surface and homogeneity on large scale substrates. 

Combining the methods of interference lithography and immersion with the usage of 

photoresists based on annealed ChG films allows to form structures with nanosized 

elements.  

The developed lithographic processes enable to form various periodic structures, in 

particular, diffraction periodic structures, subwave metal structures, microprofiliated 

plates, plasmonic structures (sensor chips with high sensitivity) on large scale substrates, 

and optical track records. 

Keywords: Chalcogenide vitreous semiconductors, interferential lithography, 

photoinduced changes in ChGs, non-organic photoresists.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку технологій можна 

охарактеризувати різними тенденціями, серед яких є мініатюризація, яка дозволяє 

розширити функціональні можливості як окремих елементів систем, так і 

пристроїв, сконструйованих на їх основі. При переході до нанометрового діапазону 

розмірів елементів залишається актуальною проблема не лише розробки нових та 

вдосконалення традиційних методів літографії, а й зниження вартості всього 

процесу. Серед широкого набору сучасних методів літографії, таких як літографія 

в глибокому ультрафіолеті, наноімпринтна, електронно- та іонно-променева та 

інші, вигідно вирізняється інтерференційна літографія, яка є найбільш дешевою та 

в поєднанні із імерсією дозволяє отримувати нанорозмірні структурні елементи на 

великих площах за допомогою одного технологічного циклу. 

Не менш важливим є також використання інноваційних високороздільних 

матеріалів, зокрема фоторезистивних матеріалів, які задовольняли б вимогам 

створення з їх допомогою нанорозмірних елементів та структур. До таких 

матеріалів можна віднести фоторезисти, що створені на основі осаджуваних у 

вакуумі тонких плівок халькогенідних скловидних напівпровідників (ХСН). 

Халькогенідні неорганічні фоторезисти характеризуються виключно високою 

роздільною здатністю завдяки своїй аморфній структурі, хорошою контрастністю, 

задовільною часовою стабільністю, світлочутливістю в широкому спектральному 

діапазоні. Крім того, ці матеріали є досить технологічними, оскільки плівки ХСН 

можна виготовляти однорідними як за товщиною, так і за складом, в тому числі, на 

не плоских підкладках.  

На час виконання роботи, найбільш широкого поширення набули 

фоторезистивні матеріали на основі свіжоосаджених плівок ХСН на основі арсену. 

Фотолітографічний процес з використанням таких плівок здійснюється на основі 

нереверсивних фотостимульованих перетворень в їх структурі. Враховуючи 

тенденцію до використання більш екологічно прийнятних матеріалів, важливим є 

пошук та застосування інших фоторезистивних матеріалів, які відповідають 

вимогам збереження природи. До того ж свіжоосаджені плівки ХСН завдяки своїй 
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дефектній структурі не завжди можуть забезпечити необхідну якість виробів та 

зберігають світлочутливі властивості протягом обмеженого часу. 

Нещодавно було показано, що при експонуванні відпалених плівок ХСН також 

можна досягти певної селективності травлення за рахунок перехідних та 

реверсивних фотостимульованих структурних перетворень, що, в свою чергу, 

дозволяє використовувати їх в якості фоторезистів. При цьому достатня для 

фотолітографічного процесу селективність присутня і в шарах ХСН на основі 

германію.  

Актуальність даної дисертаційної роботи полягає в необхідності 

дослідження і встановлення механізмів ефектів фототравлення та послідовного 

фоторезистивного травлення із перспективою розробки  на їх основі екологічних 

технологічних процесів інтерференційної мікро- та нанолітографії для отримання 

періодичних структур із регульованими параметрами на підкладках великої площі 

та різноманітного застосування. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконана 

у відповідності до тем: 

  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 

виготовлення сенсорних чипів із підвищеною чутливістю та покращеними фізико 
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– механічними характеристиками для оптичних сенсорів на основі поверхневого 

плазмонного резонансу (ППР)» (номер державної реєстраціїї 0116U002856) 2016 

р.  

  Державна програма «Розробка методів одержання та метрологічного 

забезпечення складних напівпровідників та приладових структур» проект 

"Розробка та дослідження методів формування плазмонних структур за 

допомогою інтерференційної фотолітографії"  (номер державної реєстрації 

0115U000380) 2015-2017 рр. 

  Контракт із Швейцарськими федеральними лабораторіями 

матеріалознавства і технології “Виготовлення біосенсорів за допомогою плазмової 

полімеризації" 2015 –2017 рр. 

Здобувач у зазначених темах проводив роботи в якості виконавця. 

Мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Метою 

дисертаційної роботи є вивчення фотостимульованих змін структури, 

розчинності, оптичних характеристик відпалених плівок ХСН для встановлення 

механізмів фототравлення та травлення на реверсивних перетвореннях у 

відпалених тонких плівках халькогенідних скловидних напівпровідників як 

основи для створення резистів для фотолітографії. 

Відповідно до поставленої мети  було визначено такі завдання: 

1. Визначити феноменологічні характеристики (залежності від інтенсивності 

опромінення, складу ХСН, спектральні залежності, та ін.) явища 

фотостимульованого травлення у відпалених тонких плівках ХСН.  

2. Перевірити наявність зв’язку селективного позитивного травлення відпалених 

плівок ХСН із реверсивними фотостимульованими  перетвореннями в них.  

3. З’ясувати механізми явищ фотостимульованого травлення та селективного 

позитивного травлення у відпалених плівках ХСН. 

4. Розробити методики інтерференційної літографії на відпалених плівках ХСН. 

Оптимізувати технологічні процеси етапів нанесення, відпалу, експонування та 

травлення фоторезистивних тонких плівок ХСН.  
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5. Розробити та реалізувати оптичні схеми для поєднання імерсійної та 

інтерференційної літографії на відпалених плівках ХСН. 

6. Продемонструвати можливості практичного застосування розроблених методів 

інтерференційної літографії для виготовлення періодичних мікро- та 

наноструктур.  

Об’єкт дослідження – тонкі плівки ХСН та високороздільні неорганічні 

резисти на їх основі. 

Предмет дослідження – фотостимульовані перехідні та реверсивні 

перетворення у відпалених тонких плівках ХСН. 

Методи дослідження: метод кварцового осцилятора для дослідження 

сенситометричних характеристик, спектроскопія комбінаційного розсіювання 

світла (КРС), методи характеризації періодичних структур (вимірювання 

дифракційної ефективності та її спектральних і кутових залежностей), атомно-

силова мікроскопія (АСМ). Технологічні методи: вакуумне осадження тонких 

плівок, відпал у вакуумі та на повітрі, інтерференційне експонування, хімічне 

рідинне травлення. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Показано, що явище фотостимульованого травлення у відпалених плівках ХСН є 

наслідком перехідних фотостимульованих процесів, які протікають у плівці під час 

освітлення. Експериментально встановлено, що швидкість фотостимульованого 

розчинення зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення, а її спектральна 

залежність корелює із спектром поглинання плівок ХСН.  

2. Запропоновано пояснення механізму ефекту фотостимульованого травлення в 

основі якого лежить взаємодія розчинника із халькогенідом, стимульована 

наявністю розірваних зв’язків між атомами та самозахоплених екситонів в 

експонованій плівці.  

3. Вперше показано, що селективне позитивне травлення відпалених шарів стекол 

розрізу Ge-Se, яке реалізується послідовним експонуванням та травленням, 

базується на реверсивних фотостимульованих змінах в них. 
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4. Експериментально з’ясовано, що реверсивні фотостимульовані зміни у відпалених 

плівках Ge25Se75 супроводжуються руйнуванням їх основних структурних одиниць 

та збільшенням концентрації гомополярних зв’язків халькогену, що і є причиною 

зростання розчинності плівок в селективних протравлювачах. Відпал експонованих 

плівок призводить до зворотнього процесу. 

5. Встановлено, що відпалені та протравлені шари ХСН характеризуються значно 

меншою дефектністю та величиною шорсткості порівняно із невідпаленими і 

протравленими плівками, що дозволяє отримувати на відпалених шарах якісніші 

літографічні маски та періодичні структури, які характеризуються довготривалою 

стабільністю при температурах нижчих за температуру склування (Тg). 

6. Вперше реалізовано процеси інтерференційної літографії на основі перехідних та 

реверсивних структурних змін у відпалених шарах ХСН. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

1. Розроблено високороздільні неорганічні фоторезисти на відпалених шарах ХСН 

для інтерференційної літографії,  в тому числі, на основі германію, які є більш 

екологічно прийнятними порівняно із традиційними арсеновмісними сполуками. 

2. З метою отримання структур з нанорозмірними елементами відпрацьовано 

поєднання імерсії з фототравленням та інтерференційною літографією на основі 

реверсивних перетворень в ХСН. 

3. Експериментально показано, що розроблені літографічні методи на основі ефекту 

фототравлення та послідовного фоторезистивного процесу дозволяють формувати 

різноманітні періодичні структури, зокрема, дифракційні гратки, субхвильові 

металеві структури, мікропрофільовані кремнієві пластини, металеві плазмонні 

структури (сенсорні чипи з підвищеною чутливістю) на підкладках великої площі 

та оптичні сигналограми. 

4. Розроблено та запатентовано спосіб підвищення чутливості біосенсора на основі 

поверхневого плазмонного резонансу шляхом формування гратки відповідного 

періоду і глибини рельєфу на робочій поверхні чипа біосенсора. Розроблено спосіб 

узгодження робочого діапазону такого наноструктурованого сенсорного чипа з 
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величиною показника заломлення досліджуваного середовища шляхом 

азимутального повороту чипа. 

5. Отримано патент України на винахід № 109582 від 10.09.2015 «Спосіб 

виготовлення оригіналу оптичної сигналограми» та патент України на корисну 

модель № 100965 від 25.08.2015, «Спосіб формування літографічних масок та 

рельєфно-фазових періодичних структур на шарах позитивних халькогенідних 

резистів». 

 

Особистий внесок здобувача 

Особистий внесок автора дисертаційної роботи полягає в проведенні 

експериментальних досліджень за темою дисертації та в створенні періодичних 

структур за допомогою розроблених методів інтерференційної літографії поєднаної 

з імерсійною літографією, а також в дослідженні дифракційних характеристик 

отриманих структур. Здобувач брав активну участь в постановці задач, обговоренні 

та аналізі отриманих результатів, представляв отримані результати досліджень на 

конференціях. Тексти статей за тематикою дисертаційної роботи написані у 

співавторстві з іншими авторами.     

 

Апробація результатів дисертації. 

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на українських та 

міжнародних конференціях, зокрема: 

 Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6. 

30 вересня – 4 жовтня, 2013, Чернівці, Україна; 

 Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські 

читання-2014”. Квітень 2 – 4, 2014, Київ, Україна; 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові 

матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка”. Травень 20 – 23, 2014, 

Кременчук, Україна; 

 Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські 

читання-2015”. Квітень 1 – 3, 2015, Київ, Україна; 
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 ХV міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. 

Травень 11–16, 2015, Івано-Франківськ, Україна; 

 The 3-d International research and practice conference “Nanotechnology and 

nanomaterials” (NANO-2015). 26-29 August, 2015, Lviv, Ukraine. 

Публікації. У дисертації узагальнено наукові результати опубліковані у  17 

статтях та 14 тезах міжнародних і вітчизняних конференцій та 2 патентах. 12 статей 

опубліковані в українських журналах (1 – в Українському фізичному журналі) та 5 

в провідних закордонних (Nanoscale Research Letters та Journal of Non-Oxide 

Glasses). 

 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота складається із вступу, літературного огляду по темі 

дослідження (розділ 1), чотирьох оригінальних розділів, висновків та списку 

цитованої літератури. Загальний обсяг дисертації складає 175 сторінок, з яких 140 

сторінок основного тексту, 57 рисунків та 2 таблиці, список використаних джерел 

в кількості 192 найменувань на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ХАЛЬКОГЕНІДНІ СКЛОВИДНІ НАПІВПРОВІДНИКИ. 

Літературний огляд. 

 

1.1. Структура ХСН. 

 

Хімічні елементи, з яких складаються халькогенідні скловидні 

напівпровідники (ХСН), характеризуються підвищеною здатністю до 

склоутворення. Це пояснюється особливостями електронної взаємодії між 

атомами-компонентами скла. Така властивість притаманна сполукам та сплавам з 

переважно ковалентним типом зв’язку. До халькогенідних систем, здатних 

приймати участь в процесі склоутворення, входять елементи, які розташовані в IV-

VII групах періодичної системи елементів і мають на зовнішній оболонці р-

електрони. Вони є основними складовими ХСН [1]. 

Структура ХСН відрізняється від кристалічної і стан, в якому перебувають ці 

матеріали, є, в певному наближенні, метастабільним. Тому питання про їх 

структуру та її пояснення, не дивлячись на великий обсяг досліджень, залишається 

досить дискусійним. Оскільки халькогенідні напівпровідники – типові 

невпорядковані тверді тіла, то для них характерна відсутність дальнього порядку, 

тобто тривимірної періодичності. Проте, незважаючи на це, розташування атомів в 

них не являється повністю випадковим, як це спостерігається в газах. Сили зв’язку 

між атомами в аморфних тілах є досить схожими із силами, які існують між 

атомами в кристалах, і хоча дальній порядок в них відсутній, натомість, 

зберігається ближній порядок (наприклад, для As2Se3 ближній порядок 

характеризується розмірами 0,3-0,5 нм) [2]. Під ближнім порядком тут розуміються 

такі параметри як довжина зв’язку (міжатомна відстань), координаційне число та 

валентні кути першої координаційної сфери [2, 3]. Практично у всіх ХСН з 

переважаючим ковалентним типом зв’язку, ближній порядок повторює з 

невеликими відхиленнями довжин та кутів, ближній порядок аналогів даних 

матеріалів у кристалічному стані (тобто структура кристалу та аморфного тіла 

однакова на рівні ближнього порядку) [4]. Так, для прикладу, в роботі [5] було 
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показано, що подібність аморфного та кристалічного станів відповідного матеріалу 

спостерігається в першій та другій координаційних сферах. Тому, можна сказати, 

що в аморфних матеріалах, а, особливо, в халькогенідних напівпровідниках 

порядок зберігається на відстанях, які є більші порівняно із розмірами області 

ближнього порядку (принаймні на рівні другої координаційної сфери).  

Вивчення, так званого, середнього порядку займає важливе місце при 

дослідженні структури некристалічних напівпровідників, якому було присвячено 

ряд робіт [6-8]. В найзагальнішому сенсі, під середнім порядком розуміють взаємне 

розташування атомів на відстанях, що перевищують межі ближнього порядку. Для 

прикладу, характерними відстанями середнього порядку для типового 

халькогенідного скла Аs2S3 є 0,4-0,8 нм (в той час, як розміри ближнього порядку 

знаходяться в околі 0,3-0,5 нм) [2, 9]. При описанні середнього порядку 

враховуються особливості зв’язку основних структурних одиниць та їх відносна 

орієнтація на цих відстанях.  

Для розгляду структури ХСН були запропоновані різні моделі, які будувались 

на уявленнях про локальну структуру тих же складів ХСН в кристалічному стані. 

Так, для прикладу, для однокомпонентних аморфних тіл, зокрема, для аморфного 

германію вперше була запропонована Григоровічі (Grigorovici R.) [10] модель, яка 

базувалась на суміші аморфенів (структурні одиниці – пентагональні додекаедри, 

що містять лише п’ятиатомні плоскі кільця, з характерною для них «закриваючою» 

конфігурацією, тобто з диедричним кутом рівним нулю) та алмазоподібних 

одиниць, з яких будувались поліедри Вороного [11]. Полк (Pоlk D. E.), в свою чергу, 

вперше побудував модель неперервної випадкової сітки [12], в якій допускаються 

різні значення диедричних кутів (кут орієнтації зв’язків між двома сусідніми 

атомами). В ній спочатку будується основа, у вигляді п’яти- та шестиатомних 

кілець, потім до неї добавляються атоми таким чином, щоб виконувались наступні 

умови: 

1) відсутність вільних зв’язків в аморфній сітці; 

2) варіативність довжини зв’язків з точністю до 1%; 

3) відхилення валентних кутів від тетраедричного (109°) на ±20°; 
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4) мінімум напруги в склі. 

Отримана модель містила 440 атомів, і, як потім виявилось, її розмір можна 

збільшувати до нескінченності. Подальші вдосконалення даної моделі 

представлені в наступних роботах [13-15]. В них було показано, що розташування 

атомів розраховувалось таким чином, щоб мінімізувати енергію напруження [16]. 

Інший спосіб моделювання був розвинений в роботах Гендерсона 

(Hendersоn D.) та Германа (Hermаn F.) [17]. При розгляді структури аморфного 

селену (чи/та телуру) вважалось, що він складається, в основному, із двох 

структурних елементів, які представляють собою довгі спіральні ланцюги та 

восьмиатомні кільця. В цих структурних елементах та між ними виникають різні 

сили зв’язку між атомами всередині – сильна ковалентна, а між структурними 

одиницями – слабкі, типу Ван-дер-Ваальса.  

Аморфний селен досліджувався й іншими науковцями, в чиїх роботах були 

запропоновані моделі для опису його структури. Ці моделі являли собою дещо 

видозмінені структурні елементи, що згадувались вище [17, 18]. Лонг (Lоng M.) та 

інші побудували модель, яка складалась із 539 атомів, що розташовані у вигляді 

упакованих зігнутих ланцюгів з координаційним числом 2 [19]. 

Що ж до структури бінарних аморфних халькогенідних (АхB1-х) матеріалів, то 

ситуація дещо складніша, через те, що потрібно враховувати вклади зв’язків 

різного типу (А-А, А-В, В-В). Проте спроби описати таку структуру робились 

[20, 21]. 

Для прикладу, найпростіша модель структури для бінарної системи 

представляє її як неперервну сітку із випадковими ковалентними зв’язками [20]. 

Вважається, що розподіл типів зв’язків (наприклад для стекол системи АхB1-х) є 

статистично випадковим і визначається координаційними числами Nа та Nb, а також 

відносними концентраціями Х, 1-Х атомів типу А та В, відповідно. Дана модель 

припускає утворення зв’язків типу А-А, А-В, В-В для всього інтервалу окрім 

концентрацій Х=1 та Х=0. Тут не враховуються енергії зв’язків. В ній виконується 

«правило (8-N)» [22], в якому мовиться: в кристалах елементів IV-VII груп число 

найближчих сусідів рівне (8-N), N – номер групи в періодичній системі. Різниця (8-
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N) дає число неспарених електронів на валентній оболонці і, відповідно, число 

можливих ковалентних зв’язків. Згідно з [23] бінарні стекла утворюються із 

елементів, які підпорядковуються «правилу (8-N)», а це свідчить проте те, що для 

склоутворення необхідна відповідність між координаційними числами та 

валентностями атомів, тобто, ковалентна зв’язність структури. 

Слід зауважити, що сітка для опису структури аморфних матеріалів може бути 

як невпорядкованою (тобто такою, де не враховується різниця сили гомополярних 

чи гетерополярних зв’язків), так і впорядкованою (де розрізняється сила зв’язку 

різних атомів – гетерополярний зв’язок є сильнішим, в порівнянні із 

гомополярним) [25]. Автори даної роботи запропонували схему для 

характеристики структури не лише бінарних, а й багатокомпонентних стекол, яка 

описується в три етапи: 

1) атомна координація кожного компонента; 

2) розподіл зв’язків; 

3) молекулярна структура груп атомів, що утворює гратку. 

Розглядати атомну структуру ХСН зручно на прикладі типового ХСН складу 

Аs2Se3. Згідно моделі впорядкованої сітки, для даного складу вважається, що із 

запропонованих зв’язків (А-А, А-В, В-В) найбільш сильним та вигідним є 

гетерополярний зв’язок А-В. В цій сполуці, кожний атом арсену, маючи на 

зовнішній оболонці 5 електронів (4s2 4p3), використовує всі свої р-електрони для 

зв’язку із трьома атомами селену та s- електрони для зв’язку з атомами арсену, які 

є найближчими його сусідами. Натомість, атоми селену використовують лише два 

р- електрони із чотирьох для з’єднання з атомами арсену. Ті р- електрони, що 

залишились, утворюють неподільні пари електронів (LP-електрони) та 

залишаються невикористаними. Саме за рахунок цих пар ХСН характеризуються 

здатністю до склоутворення. 

Таким чином, всі моделі, що були запропоновані при дослідженні структури 

аморфних матеріалів, базуються на хімічній природі атомів та характері взаємодії 

між ними. Проте, при описанні структурно-хімічної побудови халькогенідних 

матеріалів, суттєву роль відіграє також і рівноважна діаграма стану досліджуваної 
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системи, яка характеризує і склоутворюючу здатність. У процесі склоутворення 

досить важливим чинником є наявність склоутворюючих хімічних з’єднань [25, 1], 

яким властива стабільність в широкому інтервалі температур та які визначають 

концентраційну протяжність області склоутворення. Для прикладу, такими 

з’єднаннями є з’єднання із систем розрізу As-S, As-Se, Ge-S, Ge-Se, тощо. Оскільки 

переважна більшість досліджень, що представлена в наступних розділах, виконана 

на халькогенідних скловидних напівпровідниках складу GeхSe1-х, тому зупинемось 

детальніше на розгляді склоутворення та структури саме даних ХСН. 

Склоутворення систем Ge-Se(S) вивчались багатьма авторами, проте 

інформація, яку вони надають має певний різнобій щодо розмірів області 

склоутворення. Так в роботі [26] стверджується, що область обмежується складами, 

починаючи від елементарного селену та закінчуючи 25 ат. % Ge. Проте пізніше 

авторами [27] область склоутворення була продовжена аж до складу 40 ат. % Gе. 

Також, при розгляді евтектик на діаграмах стану було виявлено другу область 

склоутворення [25]. Таким чином, у системі GexSe1-x, було виявлено дві протяжні 

області склоутворення, інтервали складів яких, знаходяться в межах 0 < x > 0,33 та 

0,388 < x > 0,417 при середній швидкості охолодження розплаву ~ 2 К/с. 

Неодноразово згадувалось про те, що досить важливим для стекол, зокрема, для 

тонких плівок на їх основі, є умови їх отримання. Дане твердження відображається 

і на області склоутворення на діаграмах стану. Так, було виявлено невелике 

збільшення області склоутворення аморфного селену до 43-45 ат. % Gе, якщо 

використовувати загартування в льодяній воді [28-30].  

Розглядаючи атомну структуру системи GexSe1-x, було знайдено відповідність 

з уявленням моделі впорядкованої випадкової сітки та підтвердження існування 8-

N координації та хімічного впорядкування в області збагаченій Se [21]. В матеріалі, 

збагаченому халькогеном наявні тетраедри GeSe4, кількість яких, пропорційна 

концентрації атомів Ge. Надлишкові атоми халькогену, об’єднуючись в ланцюги, 

з’єднуються з тетраедрами в єдину сітку (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Фрагмент схематичного зображення атомних структурних одиниць в 

халькогеніді складу GexSe1-x [31]. 

В області збільшення концентрації Se в матеріалі, росте, відповідно, й 

кількість молекулярних кілець (наприклад Se8). Натомість, в матеріалах збагачених 

Ge починають формуватися молекули GeSe4. 

Розглядаючи роботи [31, 32], в яких досліджувалась структура даних 

матеріалів за допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (дана 

методика є ефективним способом дослідження локальної структури аморфних 

матеріалів) було виявлено інтенсивні піки, що відповідають модам зв’язків Se-Se 

(250 см-1) та коміркам типу GeSe4 (202 см-1). Були також виявлені й інші піки при 

190 см-1 та 180 см-1, що авторами роботи [33] пов’язуються із 12-ти атомними 

кільцями (6 атомів селену та 6 атомів германію) та молекулам Se3Ge – GeSe3 

відповідно, також помічено присутність гомополярних зв’язків Ge-Ge. 

Для скловидних матеріалів характерною особливістю є їх стійкість по 

відношенню до кристалізації. Дана характерна риса дозволяє їм при нагріванні 

пройти весь температурний інтервал розм’якшення аж до рідкого стану без жодних 

стрибків у зміні їх властивостей. Однак, вони мають фазовий перехід другого роду 

при так званій температурі розм’якшення Тg, при якій речовина із рідкого стану 

переходить в твердий скловидний стан. Даний перехід, який відповідає появі нових 

станів з іншими енергіями атомних конфігурацій чи нових ступенів вільності, 

супроводжується ростом теплоємності та коефіцієнта теплового розширення. Тg 
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відрізняється від температури плавлення (Тпл) в кристалі, тим, що вона не є точно 

визначеною величиною і залежить від умов отримання скловидних матеріалів. 

Скло утворюється при охолодженні рідкої фази до температури нижче 

температури склування. Ця температура не має строго визначеного значення через 

те, що вона залежить від умов при яких спостерігатиметься перехід від одного 

агрегатного стану матеріалу в інший (швидкість переходу). Слід зазначити, що 

структура матеріалу теж залежить від умов отримання стекол, зокрема, і від 

швидкості охолодження. 

Для системи GeхSe1-х та GeхS1-х авторами [30] були приведені концентраційні 

залежності температури склування Тg. Величина Тg пов’язана із середнім числом 

зв’язків, що приходять на атом m, співвідношенням Тg=exp (3,42×m-3) [34]. 

 

1.2. Властивості ХСН. 

 

Структурні, оптичні, електричні та фотостимульовані властивості ХСН були 

та є цікавим об’єктом дослідження протягом кількох останніх десятків років [35-

37]. Даний інтерес відобразився в роботах, в яких були описані структура та 

властивості цих некристалічних матеріалів, а також визначена оцінка їх 

потенційних застосувань. В ході дослідження було відкрито широке розмаїття 

унікальних властивостей, проте значна їх частина виходить за межі тематики 

дисертаційної роботи, тому ми обмежимось коротким оглядом тих характеристик 

ХСН, які цікаві з точки зору наших досліджень.  

Співробітниками Інституту напівпровідників НАН України вперше були 

відкриті явища, які спостерігались при опроміненні ХСН, а саме – явище 

фоточутливості аморфних скловидних халькогенідних плівок [38] та явище 

фотостимульованої дифузії металів в скловидних халькогенідних плівках [39]. 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. Розглянемо деякі із них.  
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Фотостимульовані явища у плівках ХСН. 

Більшість досліджень фотостимульованих явищ в ХСН проводились на 

тонких плівках. Характерною особливістю цих явищ, є те, що вони виникають 

завдяки опроміненню світлом, яке відповідає міжзонному поглинанню даних 

матеріалів [40] та трапляються лише в аморфних зразках [41]. При цьому 

спостерігається зсув краю власного поглинання (фотопотемніння), а також зміна 

інших характеристик, зокрема, механічних, хімічних (твердість, густина, 

розчинність в травниках) та інших [42]. Зміни, які відбуваються при опроміненні 

плівок мають, як нереверсивну, так і реверсивну компоненти. Реверсивні – коли 

характеристики досліджуваного матеріалу можуть повернутись до початкових, 

після відпалу при температурі Тg даного матеріалу. Нереверсивні – зміни 

характеристик матеріалу є незворотними. 

У свіжонапилених плівках отриманих термічним осадженням 

спостерігаються, як нереверсивні, так і реверсивні фотоіндуковані зміни, проте, 

інтенсивність реверсивних змін порівняно із нереверсивними значно менша. 

Натомість, у відпалених при Тg плівках проявляються лише реверсивні 

фотостимульовані зміни, які ми можемо спостерігати. 

Розглянемо більш детальніше фотостимульовані явища в тонких плівках ХСН, 

які базуються на основі нереверсивних змін. 

Фотополімеризація. У свіжоосаджених плівках ХСН спостерігається значний 

вміст «неправильних» гомополярних зв’язків, а також наявна значна кількість пор 

та пустот. При опроміненні свіжоосаджених плівок ХСН відбувається 

полімеризація неоднорідної свіжоосадженої плівки, і її структура наближається до 

структури масивного скла [42]. Внаслідок освітлення, молекулярні групи 

полімеризуються в основну матрицю халькогенідного скла, а кількість 

гомополярних зв’язків, пор та пустот в плівці знижується [43]. Такі структурні 

зміни, що викликані світлом, відбуваються завдяки руху атомів та перегрупуванню 

їхніх зв’язків. Слід відмітити, що чим більш розупорядкованою буде плівка ХСН 

тим більші зміни будуть спостерігатись. 
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Фотополімеризація призводить до зміни фізичних та хімічних властивостей, 

зокрема, таких параметрів як густина, положення краю оптичного поглинання, 

швидкість хімічного розчинення в різних травниках.  

Фотовипаровування. Ефект фотовипаровування характерний для 

халькогенідних матеріалів на основі арсену і процесі їх освітлення при підвищених 

температурах (>~150°C) [44]. Суть ефекту полягає в тому, що при опроміненні плівки 

на повітрі, в основному, спостерігається процес випаровування арсену з 

приповерхневого шару плівки. Фотовипаровування здійснюється у дві стадії: 

спочатку відбувається фотоокислення арсену, а потім випаровування його летучих 

окислів. Внаслідок цього спостерігається певне зменшення товщини та зміна 

складу приповерхневої області шару.Окрім того, авторами [45] було повідомлено 

про фотоокислення не лише арсеновмісних, але й германієвмісних ХС.  

Явище фотостимульованої дифузії металу в ХСН. Явище фотостимульованої 

дифузії металу в ХСН було відкрите Костишиним зі співробітниками інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова [39] при дослідженні системи, що 

складалась із шарів халькогенідного скла та металу. Вони помітили, що при 

освітленні плівок ХСН нанесених на металічну підкладинку виникає зображення 

джерела опромінення. Пізніше різними авторами було показано [46, 47], що при 

освітленні контакту ХСН-метал зображення формується внаслідок проникнення 

атомів металу (в основному, Аg чи Cu) в шар напівпровідника, при цьому 

утворюється проміжний шар легованого металом напівпровідника. Новоутворений 

шар збагачений атомами металу за своїми властивостями буде відрізнятись від 

нелегованих шарів ХСН. В цьому і полягає суть даного ефекту.  

Якщо створити окремі ділянки фотолегованого шару в зразках халькогенідних 

плівок, то їх можна «проявити» шляхом селективного хімічного чи 

плазмохімічного травлення. Ця особливість є однією з найважливіших при 

використанні систем метал-напівпровідник в якості реєструючих середовищ. При 

дослідженні даного явища, було запропоновано кілька моделей для його 

пояснення, проте найбільш вдало вдається пояснити за допомогою механізмів, що 
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базуються на фотоелектричних ефектах, які спостерігаються в структурах ХСН-

метал при їх освітленні [48, 49]. 

Фотокристалізація. Вперше дане явище було відкрите Дрезнером (Dresner J.) 

та ін. в аморфних Se-x плівках [50]. Халькогенідні скловидні напівпровідники 

характеризуються некристалічною структурою, в якій відсутній дальній порядок. 

При опроміненні халькогенідних шарів, відбувається розрив хімічних зв’язків та 

рух молекулярних утворень, що призводитиме до впорядкування структури на 

відстанях, які є значно більші за відстані, що відповідають ближньому порядку, при 

цьому появляються центри кристалізації.  

В роботі [51] було розглянуто сполуки складу Ge(S,Se)2, в яких були присутні 

гомополярні зв’язки S-S, Ge-Ge та Se-Se, Ge-Ge відповідно. Як вважають автори, в 

процесі опромінення халькогенідних плівок, кількість гомополярних зв’язків, 

руйнуючись, зменшується, натомість, появляються хімічні зв’язки типу Ge-Se та 

Ge-S, які є центрами кристалізації. Даний ефект фотокристалізації є основою для 

застосування халькогенідних матеріалів в якості реєструючого середовища та 

створення на їх основі компакт-дисків різних форматів.  

Для пояснення ефекту фотокристалізації авторами [52] було запропоновано 

два можливі механізми, перший – це зміна ковалентних зв’язків за рахунок їх 

розриву чи переорієнтування, а другий – послаблення міжмолекулярних зв’язків. 

Розглянемо коротко також фотостимульовані реверсивні зміни, тобто ті зміни, 

що можуть бути ліквідовані термічним відпалом при Тg.  

Нереверсивне та реверсивне фотопотемніння. Явище фотопотемніння, яке 

спостерігається на тонких плівках ХСН детально розглянуто в роботах [53, 54]. 

Суть даного явища полягає у зсуві краю власного поглинання халькогенідного 

шару при його опроміненні світлом з довжиною хвилі, що відповідає міжзонному 

поглинанню даного матеріалу. Явище фотопотемніння включає нереверсивні та 

реверсивні процеси. При освітленні свіжоосадженої плівки відбувається зсув краю 

поглинання в довгохвильову область спектру, тобто спостерігається 

фотопотемніння за рахунок нереверсивних процесів. В роботі [54] природа даного 

ефекту пояснюється наступним чином: під час напилення, що є нерівноважним 
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процесом, може бути сформована певна кількість неправильних зв'язків. В процесі 

опромінення відбувається реорганізація аморфної сітки, тобто спостерігається 

розрив неправильних гомополярнних зв'язків і формування енергетично більш 

вигідних гетерополярних зв'язків, що й призводить до фотопотемніння. Ці зміни в 

структурі халькогенідної плівки призводять до нереверсивного фотопотемніння. 

Якщо ж потім цю плівку відпалити при Тg даного халькогенідного скла, то край 

власного поглинання повертається в напрямку до початкового положення, проте 

повного відновлення не відбувається. При подальшому опроміненні вже відпаленої 

плівки відбувається фотопотемніння, але вже за рахунок реверсивних процесів, 

тобто спостерігається фотопотемніння, яке може бути ліквідоване шляхом відпалу. 

Приклад зсуву краю власного поглинання представлений на рис. 1.2 для 

типових стекол складу Аs2S3 та Аs2Se3. При освітленні край поглинання 

свіжонапиленої плівки (суцільна крива) зсувається в бік довгих хвиль (штрихова 

крива). Подальший відпал призводить до повернення краю поглинання в 

короткохвильову область (лінійно штрихова крива). 

 

Рис. 1.2. Реверсивний край власного поглинання халькогенідних стекол 

Аs2S3 таАs2Se3, під час освітлення та відпалу [55]. 
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Фототекучість. В серії експериментів Немілова та Таганцева [56, 57] та 

Хісакуні і Танака (Hisakuni H. і Tanaka K.) [58] було показано, що при опроміненні 

халькогенідних стекол світлом достатньої інтенсивності змінюється їх в’язкість. 

Аналіз проведених досліджень говорить про те, що за зміну в’язкості, скоріш за 

все, відповідають конфігураційні перебудови, тобто фотоіндуковані дефекти 

утворення яких супроводжується деформацією локальної сітки скла [56]. 

Трунов та його група багато робіт присвятили дослідженню явища 

фотопластичності [59, 60]. Даний ефект є оборотнім по відношенню до циклів 

включення-виключення світла, тобто ефект спостерігається лише при опроміненні 

зразка і зникає при вимкненні світла. Слід також зазначити, що зміни, які 

викликаються освітленням зменшуються при збільшенні температури, при якій 

відбувається опромінення зразків [60]. В роботах [59-61] природа ефекту 

фотопластичності пояснюється таким чином: при розгляді халькогенідних стекол 

приймається концепція, згідно якої ХС характеризуються наявністю в їх структурі 

жорстких та м’яких кластерів; вони, в свою чергу, взаємодіють між собою за 

допомогою Ван-дер-Ваальсових сил. При освітленні за рахунок створення 

електрон-діркової пари і наступної її рекомбінації з виділенням енергії проходить 

неперервна модифікація м’яких кластерів, що відповідає за фоторозм’ягчення. 

Фріцше (H. Fritzsche) [62] пов'язує фотопластичність із стимульованою 

світлом генерацією пар змінної валентності та рекомбінаційно-стимульованим 

зміщенням атомів під час опромінення. Інші автори [63] на основі результатів 

EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) досліджень в процесі освітлення 

халькогеніду пропонують механізм, який включає фотостимульовану перебудову 

ковалентних зв'язків. Фотостимульоване розм'якшення аморфного селену автор 

пов'язує із розривом міжланцюжкових зв'язків. 

Фотостимульовані анізотропії. Здавалося б, якщо матеріалу притаманна 

розупорядкована структура, то він є ізотропним матеріалом. Оскільки структура 

халькогенідних стекол характеризується відсутністю дального порядку, то вони 

також, мають бути ізотропними матеріалами. Проте таке твердження по 

відношенню до певних властивостей цих матеріалів не є до кінця правильним. Так, 
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в роботах [64, 65] було показано, що при опроміненні ізотропних плівок ХСН 

лінійно поляризованим світлом в них виникатиме фотостимульована анізотропія 

(лінійні дихроїзм та двопроменезаломлення).  

В роботах [66, 67] та ін. було спостережено явища фотостимульованого 

дихроїзму та подвійного променезаломлення, які полягають у зміні коефіцієнта 

поглинання матеріалу при освітленні його поляризованим світлом. Автори статті 

[66] вважають, що ці ефекти з’являються за рахунок взаємодії актинічного 

опромінення із власними дефектами аморфних халькогенідів, внаслідок чого, 

поляризація світла, що проходить крізь зразок, суттєво змінюється, повертаючись 

на певний кут, який залежить від коефіцієнтів поглинання. Ефект подвійного 

променезаломлення теж виникатиме за рахунок поляризації, і показники 

заломлення n║, n┴ (показники заломлення променів паралельної та 

перпендикулярної поляризації) залежать від коефіцієнтів поглинання (α║ та α┴) 

(коефіцієнти поглинання відповідних променів), тобто, якщо значення коефіцієнта 

поглинання α║ буде більше за коефіцієнт поглинання α┴, то й n║>n┴. [67]. 

Отож, фотостимульовані зміни в тонких плівках ХСН призводять не лише до 

певної зміни їх структури, а й також і до зміни їх електричних, механічних та 

хімічних властивостей. Це дає можливість використовувати дані матеріали в різних 

технологіях, зокрема, в літографії в якості фоторезистів. 

 

1.3. Сучасний стан літографії. 

 

Першопочатково літографією називали спосіб друку з плоскої металічної чи 

кремнієвої пластин з буквами, що утримують фарбу, на гладку поверхню шляхом 

тиснення [68]. В мікро- та наноелектроніці літографія – це набір різних фізичних та 

хімічних процесів, в результаті яких на підкладці формується певне зображення. 

Літографія є одним із ключових технологічних процесів у виробництві 

високоточних оптичних елементів, пристроїв для мікроелектроніки, а також 

різноманітних напівпровідникових елементів, зокрема, інтегральних схем та 

засобів зберігання інформації [69]. 
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Сучасна літографія представляє собою сукупність таких складових, як 

матеріали, прилади та технологія, що знаходяться в складній взаємодії одна з 

одною [70]. Перед тим, як перейти до розгляду сучасних методів літографії слід 

зазначити, що їх технологічна основа, яка складається із ряду операцій, сутність, 

призначення та послідовність яких, в більшості випадків, є загальними для будь 

якого типу літографічного процесу [71]. Типові технологічні етапи літографії є 

наступними: 

1. Очищення підкладки від небажаних домішок та, в разі необхідності, шліфування 

і полірування її поверхні. 

2. Нанесення на підкладку тонкого шару матеріалу, в якому необхідно сформувати 

певне зображення (робочий матеріал). 

3. Нанесення шару резисту (у випадку необхідності). 

4. Експонування зразка через фотошаблон у випадку проекційної літографії або 

експонування інтерференційною картиною створеною лазерним випромінюванням 

у випадку інтерференційної літографії.  

5. Проявлення фоторезисту в травниках, тобто, отримання літографічної маски. 

6. Травлення основного робочого шару через маску фоторезисту. 

7. Зняття залишків фоторезисту (при необхідності). 

Технологія сучасної літографії розвивається в трьох основних напрямках: 

радіаційному, зондовому та імпринтному. В першому випадку, зображення 

створюється за рахунок актинічної взаємодії експонуючого пучка фотонів 

видимого чи ультрафіолетового спектру, а також рентгенівських фотонів, 

електронів чи іонів з поверхнею шару фоторезисту; в другому – мікро- чи 

наномодифікація поверхні відбувається за рахунок гострого твердотільного зонда 

скануючого мікроскопа; в третьому – нанопрофілювання поверхні здійснюється за 

допомогою наноматриць (наноштампів) [72]. Коротко розглянемо кожний із них.  

 

1.3.1.  Оптична літографія. 

Оптична літографія або, інакше кажучи, фотолітографія використовує 

джерела випромінювання видимого, ультрафіолетового чи екстремального 
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ультрафіолетового діапазонів для експонування фоточутливого резисту. Існують 

різні технологічні способи реалізації фотолітографічного процесу: контактний та 

безконтактний (фотолітографія з мікропроміжком і проекційна літографія) [74] рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Принципові схеми реалізації літографічних процесів [73]. 

Контактний спосіб реалізації передбачає наявність джерела світла з  

актинічним випромінюванням певного діапазону довжин хвиль, фотошаблона з 

необхідним для перенесення зображенням, фоторезистом, максимум поглинання 

якого, відповідає діапазону робочого експонуючого випромінювання та підкладки 

із робочим матеріалом на якому в кінцевому результаті необхідно отримати 

зображення. Суть контактної фотолітографії полягає в тому, що при перенесенні 

зображення із фотошаблону на фоторезист, сам фотошаблон повинен щільно 

прилягати до поверхні підкладки з нанесеними робочим матеріалом і 

фоторезистом. Важливим в процесі експонування є рівномірність інтенсивності 

опромінення всієї необхідної робочої області. Роздільна здатність, яку можна 

досягти при використанні даного способу реалізації літографії є порядку 1 мкм. 

При використанні УФ випромінювання в діапазоні 200-300 нм (ексимерні лазери) 

можна досягти роздільної здатності 0,5 мкм [74].  

Для контактної фотолітографії в якості шаблонів зазвичай використовують 

скляні пластини з сформованим на них певним зображенням [75]. Спотворення 

елементів зображення в такому випадку незначне (100 нм на 2 см2) [76]. 
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Для експонування необхідна певна експозиція (Н) (Н = t×I, де t – час 

експонування, І – інтенсивність випромінювання), яка може варіюватись в 

широких межах, в залежності від резисту та його товщини, а також задач, які 

необхідно вирішити. Так, наприклад, Ерліх (Erlich D.) та його група в роботі [77] 

показали, що при використанні халькогенідних резистів (Ge-Se) експозицію можна 

зменшити до 8 мДж/см2 (при цьому використовувалось імпульсне випромінювання 

ексимерного лазера). 

Через тісний контакт шаблона та резиста в процесі експонування, практично 

неможливо уникнути механічного пошкодження поверхонь, що дотикаються. А це 

суттєво обмежує використання даного способу [66]. Тому, досить часто при такому 

способі експонування, необхідно змінювати шаблон, що робить неефективною 

автоматизацію процесу експонування а, отже, й самого контактного способу 

реалізації літографії.  

Важливо також зазначити, що наявний певний проміжок d між робочими 

поверхнями негативно впливає на якість переносу зображення за рахунок 

дифракційних явищ. Що саме мається на увазі? При дифракції світла на непрозорих 

ділянках фотошаблона, тобто на їхніх краях, світловий промінь розширятиметься і 

буде заходити в область геометричної тіні на певний кут φ (кут дифракції), який 

залежить від довжини світла λ та проміжку d: sinφ = λ/d. Для зменшення впливу 

дифракційних викривлень, а також подовження часу життя шаблонів, було 

запропоновано напиляти тонку плівку резиста на одну із сторін шаблона (хромова 

сторона) [78].  

Безконтактний спосіб реалізації фотолітографії, в свою чергу, позбавлений 

тих недоліків, що присутні у вище розглянутому способі. Він може реалізуватись 

двома методами: з використанням мікропроміжку та проекційним. 

Безконтактний спосіб фотолітографії з мікропроміжком відрізняється від 

попереднього тим, що в процесі експонування між фотошаблоном та фоторезистом 

зберігається певний проміжок (10-25 мкм). Це дозволяє збільшити час життя 

шаблона, а також за рахунок даного методу зменшити можливість ушкодження 
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пластини. Проте тут необхідно враховувати оптимальність такої відстані, оскільки 

при збільшенні відстані, роздільна здатність зменшується (2-4 мкм).  

Проекційна літографія відрізняється від попередніх тим, що вона базується на 

проектуванні та отриманні зображення на поверхні фоторезиста з допомогою 

оптичної системи. В процесі експонування зображення фотошаблона проектується 

на площину фоторезисту за допомогою оптичної схеми. 

Даний метод є більш ефективним в порівнянні із контактним та безконтактним 

з мікропроміжком методами, адже в ньому повністю усунено механічні 

пошкодження поверхонь фоторезисту та фотошаблона (за рахунок того, що вони 

розташовані на певній фіксованій відстані один відносно іншого). 

Мінімальний розмір (R), що досягається даним методом обмежується лише 

дифракційними властивостями світла. Він описується наступним виразом: 

 

𝑅 = 𝑘𝜆 𝑁𝐴⁄ ,           (1.1) 

 

де k – константа, яка залежить від конкретних параметрів літографічної 

установки та технологічного процесу, λ – довжина експонуючої хвилі, NA – числова 

апертура. 

Проблемним для масштабного використання даного методу є проектування 

зображення на великі площі. Через це, в певних ситуаціях, повне проектування 

малюнка є неможливим, якщо ж здійснювати поелементне проектування, то 

продуктивність проекційної фотолітографії різко знижується. Для вирішення цієї 

задачі необхідне розроблення високороздільних об'єктивів, які б проектували 

зображення на великі поля. Не дивлячись на труднощі, що виникають у технології, 

проекційна фотолітографія, все таки, є одним із основних методів отримання 

зображень різноманітних конфігурацій. 

 

1.3.2. Інтерференційна фотолітографія. 

Одним із методів оптичної літографії є інтерференційна фотолітографія. Цей 

метод є досить технологічно нескладний та дешевий порівняно з іншими видами 
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літографії. В той же час він дозволяє отримувати за допомогою одноразового 

технологічного циклу структури із субмікронними розмірами елементів на значних 

площах з дуже високою однорідністю розмірів елементів. 

В технології інтерференційної фотолітографії відсутня необхідність 

використання шаблону. Даний метод побудований на основі фізичного явища 

хвильової оптики - інтерференції світлових хвиль. Періодичне зображення 

формується інтерференційною картиною, яка створюється двома і більше 

когерентними монохроматичними лазерними променями. 

Використовуючи різну кількість інтерферуючих променів, а також зміну кутів 

між ними можна варіювати симетрією та періодом отримуваної структури в 

широких межах [79]. При використанні даного методу, можна виготовити маску із 

періодично розташованими отворами (1-D чи 2-D) з періодом до нанометрового 

діапазону. Детальніше характеристики та переваги даного методу літографії буде 

наведено в наступних розділах дисертаційної роботи. 

В більшості випадків розробка та вдосконалення різноманітних типів 

літографії покликані мінімізувати розмір окремого елемента отримуваного 

зображення. Період структур, які можна отримати при використанні 

інтерференційної літографії визначається формулою: 

𝛬 = 𝜆 (2𝑛 𝑠𝑖𝑛(
𝜃

2
))⁄ ,          (1.2) 

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

якому створюється інтерференційна картина, 𝜃 – кут сходження променів. 

Якщо інтерференційну картину створювати не в повітрі (n=1), як це зазвичай 

робиться, а в певному середовищі із показником заломлення більшим, ніж у 

повітря, то можна отримати період структури (𝛬) зображення меншим в n раз. 

Суть імерсійної літографії полягає у заповненні повітряного проміжку між 

оптичним елементом в якому створюється інтерференційна картина і плівкою 

фоторезиста речовиною із показником заломлення не меншим, ніж в середовища, 

в якому створюється інтерференційна картина при цьому вона без спотворень може 

бути перенесена на фоторезист. 
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В якості імерсійної речовини можуть використовуватись масляні речовини 

(кедрове та мінеральне масла), також альтернативою є використання 

високоочищеної води (n = 1,44, при λ = 193 нм) [80]. Тому можна зробити висновок, 

що при отриманні виробів критично малих розмірів все більшого значення набуває 

пошук технологічних матеріалів, які б володіли якомога більшим показником 

заломлення [81]. 

 

1.3.3. Рентгенолітографія. 

Це один із проекційних методів фотолітографії. Проектування зображення 

шаблона на поверхню резиста відбувається за допомогою рентгенівського 

випромінювання. Суть даного методу полягає у взаємодії цього випромінювання з 

рентгеночутливим резистом. Внаслідок такої взаємодії властивості резиста 

змінюються, що призводить до збільшення чи зменшення їх стійкості до 

подальших етапів обробки, які використовуються в літографії (проявлення) в 

результаті чого формується структура із заданими параметрами. У рентгенівській 

літографії використовується випромінювання з довжиною хвилі 0,4-0,8 нм, 

наприклад, PdLa (λ = 0,437 нм), MoLa (λ = 0,541 нм), AlKa (λ = 0,834 нм) [82]. В 

технологічному аспекті при опроміненні важливим є дотримання оптимальної 

відстані між джерелом випромінювання та шаблоном і резистом, оскільки це 

суттєво впливає на якість отримуваних структур. З оптики відомо, що основним 

фізичним явищем обмеження використання фотолітографії є дифракційне 

розсіювання світла. Це розсіювання зі зменшенням довжини хвилі зменшується, 

оскільки використовується довжина хвилі з рентгенівського діапазону, це дозволяє 

зменшити дифракційну розсіюваність і, відповідно, отримувати менші абсолютні 

розміри елементів. 

Проте мала продуктивність та висока вартість, а також складна технологія 

отримання рентгеношаблонів обмежують масштабне використання даної 

методики. 
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1.3.4. Електронно- та іоннопроменеві методи літографії. 

Суть електронолітографії полягає у формуванні заданого зображення на 

поверхні пластини, яка покрита резистом, за допомогою електронного променя. 

Електронолітографія здійснюється у вакуумних установках та побудована на 

нетермічній взаємодії прискорених електронів з електронно-чутливим резистом. 

(Електронорезист – матеріал, який може змінювати свої властивості при взаємодії 

з електронами.) Що ж відбувається з резистом при його опроміненні? Процес 

опромінення таким пучком спричинює іонізацію та збудження молекул резиста. 

Оскільки електрони мають достатньо енергії для розриву хімічних зв’язків в 

резисті, то внаслідок цього структура резиста дещо змінюється, тобто відбувається 

її деструкція. 

Необхідно зауважити, що для ефективного протікання цих процесів енергія 

електронів джерела випромінювання має бути достатньою, щоб довжина їх 

вільного пробігу перевищувала товщину шару резисту. Тому використовують 

установки з прискорюючою напругою більше 10 кВ, що відповідає довжині хвилі 

електронів 100 – 50 нм. Тим самим досягається формування топологічних 

конфігурацій з розмірами елементів до десятків нанометрів. 

Були розроблені різні варіанти технології електронолітографії. Найбільшого 

поширення набули два способи: електронна проекція всього зображення 

(проекційна електронолітографія) на пластину в істинному чи зменшеному 

масштабі та оброблення пластини сфокусованим променем (скануюча 

електронолітографія) для безпосереднього формування зображення на ній. В 

першому варіанті, процес експонування здійснюється розсфокусованим пучком, 

який охоплює всю підкладку одразу через маску-шаблон, тобто шляхом одночасної 

проекції всього зображення [83], а в другому – за допомогою сфокусованого 

електронного пучка для отримання топологічної конфігурації на оброблюваній 

поверхні шляхом послідовного переміщення пучка по підкладці від точки до точки 

[84]. При використанні скануючої методики зображення на фоторезисті 

«малюють» електронним пучком, керуючи ним за допомогою електричного і 

магнітного полів за заданою програмою. Для реалізації способу застосовують 
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растрові електронні мікроскопи (РЕМ) або спеціалізовані електронно-променеві 

прискорювачі (ЕПП) [84].  

Іонно-променева літографія.  

Вперше в загальних рисах дана технологія була розроблена в кінці 1970-х та 

на початку 1980-х років, а перші комерційні установки з’явились в 1990-х [85]. Вже 

із самої назви зрозуміло, що використовується прискорений пучок іонів, який 

направляється на підкладку [86]. Як і електронолітографія, іонна літографія може 

реалізуватись, як проекційним так і скануючим способами. 

Проекційний спосіб реалізації іонно-променевої літографії передбачає 

застосування шаблону, що знаходиться на невеликій відстані від покритої резистом 

пластини та опромінення його іонним променем. 

Щодо скануючої іонно-променевої літографії, то даний спосіб є досить 

схожим до скануючої електронолітографії, тому що тут теж використовується 

сфокусований промінь. Різниця полягає в тому, що робочими частинками 

виступають не електрони, а іони, для прикладу галію (Ga+) чи гелію (Не+) [87]. 

Роздільна здатність як електронної так і іонної літографій коливається в околі  

5-20 нм [88] завдяки ультракоротким довжинам хвиль електронних чи іонних 

пучків.  

Проте зазначимо, що продуктивність скануючої електронно-променевої та 

іонно-променевої літографії є досить низькою, оскільки робоча поверхня 

обробляється від точки до точки, тобто послідовно. Через це, вище наведені дві 

останні технології застосовуються, в основному, для виготовлення прототипів 

нанорозмірних структур і пристроїв.  

 

1.3.5. Імпринтна літографія. 

В технології наноімпринт-літографії зображення на поверхні підкладки 

створюється шляхом пресування її штампом. З допомогою даного методу можна 

отримувати підкладки великої площі з високою точністю та відтворюваністю 

структури [84, 89]. В наноімпринт-літографії можна використовувати, як м’які, так 

і жорсткі штампи [89, 90]. 
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В процесі виготовлення рельєфу на поверхні даним методом виділяють два 

основні етапи: перший – це безпосереднє створення самого полімерного штампу з 

необхідним малюнком, а другий – нанесення на штамп резистивного матеріалу та 

перенесення його на підкладку (у випадку м’якої наноімпринтної літографії), або 

ж механічне вдавлювання жорсткого штампа у полімерну плівку резисту (у 

випадку жорсткої наноімпринтної літографії) [84]. 

Однак, наноімпринтна літографія, зробивши великий прогрес за відносно 

короткий період часу, поки що ще має ряд проблемних питань, які необхідно 

вирішити. Одне із таких питань – це час життя жорстких штампів. Цикли нагрів-

охолодження та високий тиск, що використовуються при тисненні завдають 

механічного напруження та призводять до передчасного зношування шаблонів. 

В’язкість полімерного матеріалу є теж важливою проблемою. Це проявляється як 

лімітуючий фактор при мінімізуванні розмірів зображення [91]. 

 

1.3.6. Скануюча зондова літографія. 

Для створення зображення в даному методі літографії використовується зонд 

атомно-силового мікроскопа (АСМ), з допомогою якого можна здійснювати 

пересування атомів чи молекул на поверхні матеріалу, тобто її модифікацію або 

створення заглиблень у резисті. Ці заглиблення в наступних етапах технології 

можуть бути використаними для отримання необхідного рельєфу [92]. 

Модифікація поверхні реалізується на основі одного із механізмів взаємодії між 

зондом та робочим матеріалом. Основні механізми, що використовуються для 

зміни поверхні підкладки можуть бути наступними: механічний, тепловий, 

електричний, а також різні комбінації цих механізмів [93]. 

За допомогою даної технології можна отримувати структури з характерними 

розмірами порядку 10 нм [93]. Однак, дана технологія має певний недолік, який 

полягає в проблемі нарощування робочих областей, що відбивається на її 

продуктивності. У 2011 році групою дослідників було розроблено перший зонд, 

який складався із 4750 кремнієвих наконечників, що займали площу в 1 см2 [94]. Це 

дало змогу створювати довільні зображення у масивах без жодних масок. 
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1.4. Фоторезисти та їх характеристики. 

 

Варто звернути увагу на матеріали, які відіграють чи не основну роль в процесі 

літографії. Для формування зображення на підкладці застосовують допоміжний 

матеріал – резист, який може змінювати свої властивості під впливом зовнішніх 

чинників. Для прикладу, у фотолітографії резист, який називають фоторезистом, 

змінює свої фізичні та хімічні властивості під впливом актинічного 

випромінювання. Внаслідок освітлення змінюються початкові фізико-хімічні 

властивості фоторезисту, перш за все, його розчинність в певних травниках, яка 

відіграє вирішальну роль в технологічному процесі. За способом утворення 

рисунка на поверхні, фоторезисти поділяють на негативні і позитивні. При 

експонуванні негативного фоторезиста неосвітлені ділянки розчинюються в 

травниках швидше в порівнянні із освітленими ділянками даного фоторезисту. При 

використанні позитивного фоторезиста спостерігається протилежна картина - 

неосвітлені ділянки розчинюються в травниках повільніше в порівнянні із 

освітленими ділянками. 

Визначальними критеріями за якими оцінюються фоторезисти є 

світлочутливість, коефіцієнт контрастності, кислотостійкість і роздільна  

здатність [70]. 

Світлочутливість – це здатність матеріалу змінювати фізичні чи хімічні 

властивості під дією актинічного світла і представляє собою величину, яка є 

обернено пропорційна експозиції Н, що необхідна для переведення фоторезисту в 

нерозчинний (для негативного) чи в розчинний стан (для позитивного). Значення 

світлочутливості фоторезисту в великій мірі визначає продуктивність 

фотолітографічного процесу. Розрізняють інтегральну і спектральну 

світлочутливості. Інтегральна світлочутливість – це світлочутливість при дії білого 

світла. Спектральна світлочутливість – величина світлочутливості при дії 

монохроматичного світла певної довжини хвилі. 

Кислотостійкість – здатність протистояти дії протравлювачів, якими 

обробляється функціональний матеріал. Єдина оцінка кислотостійкості 
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фоторезистів поки не вироблена. Величиною, яка характеризує кислотостійкість є 

час, протягом якого фоторезист витримує дію протравлювача до моменту допоки 

він (фоторезист) не починає руйнуватись (розчинюватись). Стійкість фоторезисту 

до хімічних дій залежить не тільки від хімічного складу, але й також від товщини і 

стану фоторезистивного покриття та від його адгезії до підкладки.  

Роздільна здатність (R) – це здатність фоторезиста відтворити мінімальний 

розмір елемента. Вона визначається як максимальна кількість чітко помітних ліній 

(штрихів) однакової ширини, розташованих паралельно із зазором рівним ширині 

штриха на 1 мм довжини[82]: 

R = 1000/(2l), 

де l – ширина штриха, мм. 

В якості фоторезистів використовуються як органічні, так і неорганічні 

фоторезисти. До органічних фоторезистів можна віднести суміші діазохининів 

(ДХ) і фенол-формальдегідних (новолачних) смол (Н) в органічних розчинниках. В 

даних фоторезистивних матеріалах ДХ виконує роль світлочутливої їх основи, а 

смола – забезпечує кислотостійкість полімера в травниках [70]. 

Неорганічні фоторезисти розділяються на три типи: окисні, галогенідні, 

халькогенідні. До окисних фоторезистів можна віднести окисли металів (алюмінію, 

танталу, титану, молібдену, заліза) [95]. Найбільшого поширення серед 

світлочутливих галогенідів набули плівки фторидів металів: AlF3, LiF, FeF2, CrF2 

тощо [96]. Проте все одно фактором, що обмежує використання даних резистивних 

матеріалів є їх низька чутливість [97]. 

Халькогенідні скловидні напівпровідники набули великої популярності за 

рахунок різноманітних явищ (див. п.1.2), які виникають в них під час та в результаті 

їх освітлення. До даних матеріалів відносяться халькогеніди арсену, германію, їх 

потрійні сполуки та ін. В якості халькогенідних фоторезистів можуть 

використовуватись, в першу чергу, термічно осадженні тонкі плівки ХСН на основі 

арсену. Ці фоторезисти на основі свіжоосджених арсеновмісних плівок 

характеризуються більшою світлочутливістю порівняно із відпаленими, однак 

таким плівкам властива й більша дефектність, що відповідним чином відбивається 
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і на їх якості. Проте, через те що до їх складу входить арсен це має негативний 

вплив на оточуюче середовище. Для того щоб в якості фоторезисту 

використовувати ХСН на основі германію (що є більш екологічно привабливо в 

порівнянні арсеновмісними халькогенідами), на них потрібно наносити додатковий 

шар металу, без якого вони є дуже малочутливими [98]. 

Неорганічні фоторезисти на основі халькогенідних скловидних 

напівпровідників завдяки своїй високій роздільній здатності дозволяють 

отримувати високочастотні структури, причому отриманий розмір елементів 

лімітується апаратурою, що використовується для експонування, а не самими 

властивостями фоторезисту. Роздільна здатність даних матеріалів оцінена за 

величиною частинок ХСН в травнику після процесу протравлювання плівки ХСН, 

розмір яких становить 2-3 нм [99].  
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Висновки і постановка задачі. 

Отож, халькогенідні неорганічні фоторезисти зарекомендували себе як 

перспективний фоторезистивний матеріал. Враховуючи також тенденцію до 

надання переваг в застосуванні більш екологічних матеріалів в порівнянні із їхніми 

попередніми аналогами, актуальним є дослідження та демонстрування 

можливостей використання халькогенідних фоторезистів саме на основі германію 

(якщо їх порівнювати із арсеновмісними).  

Що ж стосується літографії, то проаналізувавши наведені характеристики 

різних її підвидів можна стверджувати, що інтерференційна літографія може бути 

конкурентоздатною при виробництві різноманітних приладних елементів та 

систем, зокрема таких як SERS-підкладки, плазмонні чипи, періодично 

структуровані височастотні підкладки великої площі (темплати), дифракційні 

гратки та ін. 

Тому детальне дослідження фотоструктурних перетворень в плівках ХСН, 

особливо на основі германію, та їх використання в якості фоторезистів в дешевій і 

простій у використанні та пристосованій до масштабного виробництва 

інтерференційній літографії і визначає актуальність даної дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ТА МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Експериментальна частина. 

 

2.1. Методи осадження тонких плівок ХСН та оптимізація вакуумного 

нанесення ХСН на підкладку. 

 

Технологія отримання тонких плівок халькогенідних скловидних 

напівпровідників є одним із визначальних етапів для подальшого дослідження та 

застосування виготовлених зразків. На теперішній час існує велика кількість 

методів виготовлення тонких шарів. Їх можна отримати шляхом осадження на 

підкладку матеріалу з твердої, рідкої чи газоподібної фаз [100]. Мабуть, внаслідок 

того, що газоподібна фаза в порівнянні з іншими характеризується найвищою 

свободою взаємних конфігурацій та переміщень атомів чи молекул, найбільш 

різноманітних методів розроблено саме з використанням газового активного 

середовища. Серед таких газофазних способів вирізняють термічне випаровування 

у вакуумі, електронне (вибивання атомів з поверхні мішені у газову фазу шляхом 

бомбардування електронним пучком), іонне (вибивання атомів з поверхні мішені у 

газову фазу шляхом бомбардування іонним пучком, при використанні 

електричного поля) та магнетронне розпорошення матеріалу (нарощування плівки 

відбувається за рахунок розпорошення атомів матеріалу іонним пучком, при якому 

використовуються перехресні електричне та магнітне поля), лазерне розпорошення 

матеріалу (випаровування матеріалу здійснюється за рахунок впливу 

високопотужного лазерного випромінювання на мішень). 

Основна частина досліджуваних у цій роботі зразків виготовлялась шляхом 

використання термічного методу напилення плівок, тому розглянемо більш 

детальніше технологічний процес саме даного методу.  

Перед осадженням плівок на підкладки, їх поверхня піддається очищенню. 

Через те, що використовувались попередньо шліфовані та поліровані підкладки, то 

виконувались тільки наступні дії: 
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- промивання в ацетоні або кип’ятіння в суміші аміаку, перекису водню, води, 

чи кип’ятіння у хромпіку (K2Cr2O7) та наступне промивання проточною 

дистильованою водою, 

- промивання деіонізованою водою (для усунення статичного заряду на 

поверхні підкладки), 

- сушіння стиснутим повітрям або у термошафі.  

Якщо в якості підкладок використовувались Si пластини, то перед нанесенням 

плівки ХСН, з їх поверхні знімався шар плівки SiO2 у водному розчині HF (1:50), а 

вже після того проводилось промивання в деіонізованій воді. Після чого підкладка 

просушувалась.  

Можливий також варіант очищення підкладок з використанням 

ультразвукової ванни (Digital Ultrasonic Cleaner 2500 ml), який також 

застосовувався нами. Високочастотні вібрації створені в рідині (ізопропиловий 

спирт, ацетон, вода) сприяють кращому очищенню поверхні підкладки.  

Нанесення плівок ХСН на підкладки здійснювалось шляхом термічного 

випаровування у вакуумі в універсальному вакуумному термічному пості (ВУТП-2). 

Дана установка дозволяє здійснити послідовне осадження в одному 

технологічному циклі до шести різних матеріалів. Принципова схема установки 

вакуумного напилення типу ВУТП-2, зображена на рис. 2.1. Металевий ковпак 1 

розташований на опорній плиті 2. Між цими складовими знаходиться гумова 

прокладка 3. Забезпечення та підтримка необхідного вакууму (не нижче 10-3Па) у 

підковпачному просторі здійснюється за допомогою системи насосів 

(форвакуумний та дифузійний). Матеріал, який розпилятиметься поміщають в 

нагрівник, що складається із випарника ((випаровувача) (в подальшому дані 

терміни будуть використовуватись як синоніми) 4 та тримачів, які одночасно 

виконують і роль електричних контактів під час напилення, на які подається 

необхідна напруга. Матеріали з яких виготовляються випарники вибираються в 

залежності від речовини, що напиляється. Так, для стекол ХС застосовуються 

молібденові випарники, а для металів (Au, Ag, Cr) – вольфрамовi. Використання 

металевих випарників забезпечує протікання струму через випарник і, відповідно, 
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його нагрівання, що дозволяє підняти температуру матеріалу, який знаходиться у 

випарнику до температури кипіння чи сублімації (в залежності від матеріалу). При 

досягненні такої температури буде відбуватись вивільнення частинок (атомів чи 

молекул) матеріалу. При цьому їх потік поширюється по всьому робочому об’ємі і 

при зіткненні з поверхнею підкладки 5, частинки конденсуються на ній. На 

початковій стадії напилення (це, в першу чергу, стосується багатокомпонентних 

матеріалів), щоб уникнути відхилення стехіометрії складу плівки від складу 

об’ємного матеріалу, використовують заслінку, якою перекривають потік 

випаровуваних частинок до підкладинки. Коли потік стабілізується - заслінка 

відкриває шлях до підкладинки. Можна використовувати і інші методи, що будуть 

виконувати такі ж функції як і заслінка. Для прикладу, у ВУТП-2 використовується 

система обертання тримача з підкладкою 6, тобто на початку процесу підкладка 

знаходиться не в полі випаровування. Коли ж потік стабілізується, то ця система 

дозволяє розташовувати підкладку в положенні над випаровувачем. Також слід 

відзначити, що процес випаровування завершували раніше, ніж закінчувалась 

речовина у випаровувачі з тією ж метою — уникнення відхилення від стехіометрії 

складу плівки. Товщину плівки під час її осадження контролювали за допомогою 

методу кварцового осцилятора, кварцовий датчик 7 якого розташований поряд із 

підкладкою, що дозволяє визначити однозначне співвідношення між товщиною 

плівки на підкладці та показами частотоміра, який фіксує частоту кварцового 

датчика.  

Після закінчення процесу осадження для відкриття ковпака через малий кран 8 

(щоб забезпечити повільний регульований процес напускання) подається повітря. 

Швидкість росту плівки на підкладці можна регулювати в межах від кількох 

долей нанометра до кількох нанометрів в секунду. Цей ріст залежить від ряду 

факторів: температура нагрівача, температура підкладки, відстань від випарника до 

підкладки, тип матеріалу, тощо. Всі вище наведені фактори можна змінювати в 

широких межах і вибирати їх у відповідності із поставленою задачею. 
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Рис. 2.1. Схема установки термічного осадження у вакуумі. 

 

Процес термічного напилення плівок складається із наступних стадій: 

випаровування чи сублімація, транспортування випаровуваної речовини від 

випаровувача до підкладки та конденсація речовини на підкладці. Розглянемо їх 

більш детальніше. 

Випаровування (сублімація) речовини.  

Для забезпечення процесу вивільнення частинок (атомів чи молекул) з 

матеріалу, випарник із наважкою нагрівали до температури кипіння чи сублімації 

(в залежності від матеріалу). В нашому випадку напилення тонких плівок ХСН 

проводилось при нагріванні наважки до температури випаровування. При тиску 10-

5 мм рт ст в вакуумній камері температури (визначені нами експериментально), при 

яких відбувається вивільнення частинок з матеріалу та напилення на підкладку 

плівок ХСН складали: для Ge33Se67 - 545-550°С, Ge25Se75 - 615-620°С, As40Se60 - 345-

350°С, As40S60 - 340-345°С. 

Температура сублімації при якій відбувалось напилення адгезивного 

матеріалу хрому в умовах вказаного тиску (10-5 мм рт ст) складала 970°С [101]. 

Процес транспортування атомів до поверхні їх осадження. Покидаючи 

випаровувач, частинки матеріалу хаотично та прямолінійно рухаються в робочому 

об’ємі. Для ефективного осадження важливим є саме безперешкодний, тобто 

прямолінійний рух частинок від випарника до підкладки. Такий рух молекул чи 
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атомів забезпечується шляхом створення залишкового тиску газу в робочому 

об’ємі, при якому середня довжина вільного пробігу буде співмірною (краще 

більшою) за віддаль між випарником та підкладкою. Слід відзначити, що значення 

залишкового тиску в робочому об’ємі важливе не тільки з точки зору вище 

наведеної умови, а й з точки зору можливої хімічної взаємодії молекул чи атомів 

речовини, що напилюється, з молекулами та атомами залишкових газів, яка може 

призвести до появи небажаних домішок в складі плівки. 

Конденсація речовини на підкладці.  

При подоланні відстані між випарником та підкладкою частинки, взаємодіючи 

із її поверхнею, можуть адсорбуватись чи відбиватись. Відбитий атом не є цікавим 

для процесу росту плівки. Адсорбовані частинки, що подолали цей просторовий 

бар’єр (віддаль від випарника до підкладинки) можуть ще володіти достатньо 

високою енергією, завдяки якій мігрувати по поверхні підкладки. Такий рух 

триватиме допоки енергія атома не зменшиться до енергії, що відповідатиме стану 

теплової рівноваги з підкладкою. Атом також може припинити своє переміщення 

при зіткненні з іншим атомом, зв’язавшись із ним за рахунок хімічного зв’язку. 

Саме такий механізм зв’язку сприяє створенню зародкових центрів (скупчення 

кількох адсорбованих атомів) та подальшому зародкоутворенню на поверхні 

підкладки. Слід зауважити, що для того, щоб забезпечувався описаний процес, 

необхідно створити над поверхнею підкладки перенасичення пари. А це 

досягається внаслідок збільшення густини потоку. Аби утворилась суцільна плівка 

необхідно, щоб кількість зародків та їх розміри збільшувалась. Розростаючись і 

взаємодіючи, зародки об’єднуються і утворюють вже суцільну плівку. При 

подальшому процесі осадження її ріст носить гомогенний характер, а сили зв’язку 

визначаються матеріалом речовини плівки. 

Важливим аспектом якості та надійності створюваної плівки є її сила 

зчеплення з підкладкою, так звана адгезія. Багато матеріалів, зокрема халькогенідні 

матеріали, характеризуються невисоким рівнем прилипання до підкладки, навіть 

якщо остання є добре очищеною. Враховуючи також те, що в наших дослідженнях 

в більшості випадків плівки піддавались хімічній рідинній обробці (травлення), то 
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перед безпосереднім осадженням халькогенідної плівки на підкладку наносився 

адгезивний шар, який забезпечував добру адгезію ХСН з підкладкою. В якості 

такого матеріалу використовується хром. Товщини осадженого шару Cr при різних 

дослідженнях коливались в межах від кількох нанометрів до десятків нанометрів 

(в залежності від практичних задач).  

Контроль товщини плівки під час вакуумного осадження.  

З багатьох відомих методів надійними вважаються вимірювання товщини з 

допомогою мікроінтерферометра Лінніка, точність яких ±0,03 мкм [102]. Проте для 

дослідження сенситометричних характеристик резистивних шарів набагато 

доцільніше проводити вимірювання товщини з допомогою методів відносних 

вимірювань [103]. Наприклад, для цього може бути пристосований метод 

кварцового резонатора [104], який дозволяє з великою точністю реєструвати зміну 

маси (товщини) плівки, нанесеної на кварцовий елемент. Саме даний 

використовувався для вимірювання товщини під час термічного вакуумного 

осадження плівок ХСН у ВУТП-2. Кварцовий вимірювач товщини (КИТ-1) [104] 

працює на основі п’єзоелектричного ефекту, який полягає в виникненні напруги 

певної полярності в залежності від стиснення чи розтягу п’єзоелектрика. І навпаки, 

прикладення напруги до кварцу (найбільш відомий п’єзоелектрик) призводить до 

виникнення деформації в ньому. Зміна резонансної частоти цієї деформації 

кварцового елемента працюючого в певному коливному режимі може бути 

викликана також і зміною його маси. Це і є фізичною основою роботи КИТ-1. 

Основним елементом кварцового вимірювача є пластинка кварцового 

резонатора, що розміщується у вакуумній камері поряд із підкладкою на яку 

напилюється речовина (див. рис.2.1). Оскільки зміна частоти коливань кварцового 

резонатора залежить від його маси, то по зміні її величини та з урахуванням 

попередньої калібровки, можна визначити товщину плівки, що осіла на датчик та 

на підкладку, яка знаходиться в тих же умовах.  
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У відповідності з принципами роботи кварцового вимірювача товщини  

КИТ-1 маса плівки ∆m, напиленої на поверхню резонатора і зміна частоти коливань 

кварцового резонатора ∆f зв’язані простим співвідношенням: 
∆𝑓

∆𝑚
= 𝑓0 ∙ 𝑚 , 

де f0 – частота коливань, m – маса кварцової пластини з осадженою плівкою, а 

∆m та ∆f зміна маси та частоти резонатора. Так як в переважній більшості випадків 

маса кварцової пластини набагато більша за масу осадженої плівки, то величину m 

як і f0 в першому наближенні можна вважати постійною, а їх добуток позначити 

через k0. Виразивши масу напиленої плівки через об’єм та густину матеріалу ( ), 

який напиляємо (∆𝑚 = 𝑆∆𝑑𝜌1), зміна частоти буде рівна:  

∆𝑓 = 𝑘0𝑆𝜌1∆𝑑 ,          (2.1) 

де k0 – константа кварцового резонатора, S – площа, Δd – зміна товщини 

відповідно. Звідси легко знайти товщину плівки, що відповідає зміні частоти ∆f: 

∆𝑑 =
∆𝑓

𝑘0𝜌1
            (2.2) 

Таким чином, слідкуючи за зміною частоти коливань кварцової пластини ми 

контролювали та оцінювали товщину плівки в процесі її осадження. Для прикладу 

зміна частоти в 1 Гц при симетричному відносно випаровувача (див. рис. 2.1.) 

розташуванні підкладки та кварцового датчика для Cr відповідає зміні його 

товщини на підкладці в 0,6Å, для As40S60 – 1,3Å, As40Se60 – 1Å, Ge25Se75 – 1Å, Cu – 

0,18Å, Ag – 0,4Å.  

В наших дослідженнях використовувались кварцові резонатори типу РК170 

БА-8БУ-3300К, які серійно випускаються промисловістю. Для подачі напруги на 

кварцовий датчик на нього наносять електроди, які в більшості випадків 

виготовлені із срібла. Через те, що срібло хімічно реагує з халькогенідами 

електроди покривались золотом, яке є інертним до халькогенідів (останнє 

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

шару ХСН).  

Для багаторазового ефективного використання кварцового резонатора при 

напиленні різних матеріалів важливим є його очищення. 

Для цього перед використанням кварцової пластини на неї напиляється 

захисний шар алюмінію товщиною порядку 400-500 нм через дюзу з діаметром 8 

мм. Далі в процесі вимірювання товщини шару необхідного (робочого) матеріалу 

його напилення здійснювалось через дюзу з діаметром 7 мм для того, щоб уникнути 

попадання цього матеріалу за межами електроду. Тому очищення кварцового 

резонатора від напиленої плівки полягало в стравлюванні захисної плівки Al 

розчином NaОH, який є добрим травником для Al. Шар алюмінію разом із 

напиленими на нього речовинами легко видаляється. Далі кварцовий датчик 

промивається в проточній воді, а потім спирті та просушується. Очищений таким 

чином кварцовий датчик зберігає свої властивості та використовується й надалі [103]. 

Вимірювання товщини плівки ХСН після осадження.  

Для вимірювання товщини виготовленої плівки та калібровки кварцових 

датчиків використовувався мікроінтерферометр МІІ-4. Дане вимірювання 

проводиться на межі плівки на підкладці (тобто на сходинці між плівкою та 

підкладкою). Є кілька технологічних варіантів створення сходинки:  

1) на підкладку, на якій проводяться виміри, плівка наносилась лише на половину 

пластини; 

2) шляхом дряпання голкою робочої напиленої плівки. При цьому необхідно 

уникнути подряпини підкладки. 

В наших дослідженнях використовувався другий варіант. Після створення 

сходинки наносився шар алюмінію на цю сходинку товщиною  

порядку 80 нм, якої було достатньо для хорошого дзеркального поверхневого 

відбивання. Далі пластина поміщалась в оптичну схему мікроінтерферометра 

таким чином, щоб інтерференційні смуги були орієнтовані перпендикулярно до 

подряпини на досліджуваній поверхні. При вимірюванні глибини подряпини 

визначали, на яку долю інтервалу між інтерференційними смугами зміщується 
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смуга в місці проходження подряпини чи сходинки. При роботі з білим світлом ця 

глибина визначається за наступною формулою 

H=0.27×∆N мкм, 

при роботі з монохроматичним світлом – по формулі 

H=1/2×λ×∆N мкм, 

де Н – глибина подряпини чи висота сходинки, ∆N – величина зміщення смуги 

в долях інтервалу, λ – довжина хвилі світла (вказана в атестаті). У відповідності до 

інструкції, точність вимірювання товщини плівки за допомогою даного приладу 

складала ± 20 нм [105]. 

Оптимізація вакуумного осадження ХСН на підкладку. 

Резистивні властивості плівок халькогенідних скловидних напівпровідників 

(тип розчинності, селективність травлення) визначаються не лише складом 

халькогеніду і рецептурою травника, а й суттєво залежать від умов, при яких 

здійснюється процес термічного осадження (температури підкладки, швидкості 

осадження на неї плівки халькогеніду). Тому особливу увагу слід звернути на 

оптимізацію умов вакуумного нанесення шарів, яка підбиралась та 

відпрацьовувалась для вирішення кожної окремої задачі. Параметрами, які могли 

оптимізуватись під час осадження плівок ХСН були такими: 

- залишковий тиск у вакуумній камері, при якому відбувалось термічне  

випаровування халькогенідів; 

- температура підкладки при осаджені шару халькогеніду;  

- швидкість осадження матеріалу на підкладку; 

- віддаль від випарника до підкладки.  

Окрім всього іншого, варіювання вказаних параметрів при нанесенні 

резистивних плівок повинно було забезпечити високу однорідність і 

відтворюваність властивостей отримуваних плівок. Товщини плівок ХСН також 

вибирались оптимальними під конкретно поставлені задачі тих чи інших 

досліджень, які були актуальними для даної дисертаційної роботи. Загалом 

товщини виготовлених плівок змінювались в межах від 200 до 400 нм. 
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Для забезпечення адгезії плівки ХСН перед її нанесенням напилювали шар 

хрому, товщина якого варіювалась в межах від кількох нанометрів (2-8 нм) до 

десятків нанометрів. Варто також відзначити, що в певних дослідженнях є важливим 

запобігання багатократного відбиття світла від задньої поверхні підкладки, тому 

для цього товщину адгезивного шару, який в даному випадку виконував роль і 

антивідбиваючого збільшували до кількох десятків нанометрів (40-80) [106]. 

Відпал. 

Відпал свіжоосаджених чи експонованих плівок ХСН проводився при 

використанні сушильної шафи SNOL, яка забезпечує можливість відпалу при 

температурах до 350°С і забезпечує можливість регулювання температури в межах 

± 5°С. Контроль температури в пічці здійснювався за допомогою термопари YC-

311, з точністю ± 1°С. Процес відпалу проводився в атмосферних умовах. Час 

відпалу відраховувався з моменту поміщення плівки в розігріту піч, тобто спочатку 

пічка розігрівалась до необхідної температури після чого в неї поміщали зразок, а 

потім починався відлік. Сам відлік процесу відпалу розпочинався одразу після 

поміщення зразка в сушильну шафу, оскільки підкладка із нанесеною плівкою, 

була достатньо тонкою (тому не було необхідності в врахуванні часу прогріву 

самого зразка). Для відпалу халькогенідних плівок задавались такі температури, які 

(в більшості випадків) відповідали значенням температур від Tg - 5 до Tg -15º C, де 

Tg - температура розм'якшення того чи іншого складу ХСН. Тривалість процесу 

відпалу становила 0,5 - 2 годин. Відпал у вакуумі проводився в тій же камері, де і 

напилення зразків, за допомогою розробленої пічки на базі тонкоплівкового 

нагрівача. Температура відпалу контролювалась проградуйованою термопарою. 

Відлік часу розпочинався при виході температури зразка на заданий рівень. 

 

2.2. Дослідження фотостимульованих процесів у плівках ХСН. 

 

Фотостимульовані процеси спостерігаються як у масивних зразках ХСН, так і 

в тонких плівках. Але більш виражено вони проявляються саме в тонких шарах, які 

завдяки цьому мають широкий спектр застосувань. Тому дослідження 
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фотостимульованих змін проводилось на плівках, які були отримані шляхом 

термічного вакуумного осадження ХСН. В якості критеріїв цих 

фотостимульованих змін можна вибрати зміни оптичних характеристик плівок та 

їх розчинності в селективних травниках. Саме зміна цих характеристик є 

визначальною при використанні ХСН в якості середовища для запису інформації 

та для їх використання в якості фоторезистів в літографічних технологіях.  

Основними методами дослідження в даній дисертаційній роботі виступали: 

спектроскопія комбінаційного розсіювання світла, оптична спектроскопія, атомно-

силова мікроскопія (АСМ), метод кварцового осцилятора для дослідження 

сенситометричних характеристик та інші. 

 

2.2.1.  Кінетики травлення (метод кварцового осцилятора). 

Отримання даних про зміну швидкості розчинення халькогенідних плівок у 

травниках є дуже важливим для оцінки можливостей неорганічних фоторезистів, 

як при певних конкретних технологічних процесах, так і для оптимізації умов їх 

проведення. Слідкувати за зміною швидкості розчинення можна за допомогою 

кварцового вимірювача товщини, якщо його пристосувати саме для цього. Він 

складається із кварцового елемента, генератора частоти, що задає початкову 

частоту резонатора і частотоміра. Явище, на якому ґрунтується робота цього 

осцилятора, пояснене вище при описанні способу контролю товщини плівки в 

процесі безпосереднього напилення плівки на підкладку (див. п. 2.1), тому 

зупинятись на поясненні його не будемо. Проведення дослідження при 

використанні методики кварцового резонатора включає наступні стадії [103]:  

1) вимірювання початкових частот f0 кварцових елементів; 

2) вимірювання частот fi кварцових резонаторів при нанесенні шару ХСН 

товщиною d0 на кварцові пластини; 

3) процес відпалу плівки на кварцовому елементі (в разі необхідності); 

4) експонування плівок ХСН актинічним випромінюванням різної експозиції (або 

інші необхідні методи обробки); 
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5) хімічна обробка шару на першій кварцовій пластині протягом визначеного часу 

t1, на другій кварцовій пластині протягом визначеного часу t2, і т.д. для кожної 

кварцової пластини; 

6) промивання та осушування кварцових елементів з плівкою; 

7) вимірювання частот f1, f2,…, fn та визначення товщини плівки (dn), що залишилась 

на кожному кварцовому елементі після хімічної обробки; 

8) обробка результатів вимірів та побудова графіків d/d0=f(t). 

Часи, протягом яких здійснювалось хімічне травлення для другого, третього і т.д. 

кварцових елементів можуть бути представлені як tn = t1+Δtn, (де t1 – час 

опромінення першого кварцового елементу, Δt – часовий крок, n – порядковий 

номер досліджуваного зразка). Травлення продовжувалось до виходу процесу на 

насичення, тобто до того моменту, коли досліджувана плівка на n–нному 

резонаторі стравлювалась повністю, а його частота досягала початкового значення. 

Обробка отриманих даних дозволяла визначити швидкість травлення 

досліджуваних плівок.  

Подібним методом отримання характеристик є спосіб з використанням одного 

кварцового елемента. Він відрізняється від попереднього тим, що всі вище описані 

технологічні процеси проводились на одному і тому ж резонаторі. 

Експериментально було встановлено, що результати досліджень як першим, так і 

другим методом були практично ідентичними, тому в наших дослідженнях в 

більшості випадків використовувався другий метод, як більш простий. 

Особливу увагу слід звернути на дослідження швидкостей розчинення 

халькогенідних плівок в процесі фотостимульованого травлення. Послідовність 

дій, які вище описані зберігається з тією відмінністю, що процеси експонування та 

травлення є одночасними. Це здійснювалось наступним чином: опромінення 

кварцового резонатора із напиленим шаром ХСН проводилось інтегральним 

потоком випромінювання лампи чи монохроматичним потоком лазера, при цьому 

цей резонатор був занурений в ємність із травником. В такому випадку часи 

експонування та травлення співпадали. 
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Подібним чином визначалась й швидкість розчинення в травниках 

неекспонованих (відпалених та невідпалених) плівок. При цьому єдиною 

відмінністю процесу була відсутність експонування. 

В дисертаційній роботі використовувались плівки ХСН наступних складів: 

As40S30Se30, Ge25Se75, Ge33Se67 [107, 108], які наносились на кварцові елементи 

термічним випаровуванням матеріалу у вакуумі з певною швидкістю. В якості 

кварцових елементів виступали кварцові резонатори. При дослідженні впливу 

освітлення на зміну швидкості травлення використовувались ртутна лампа ДРШ-

250 (інтегральне випромінювання) та аргоновий лазер ЛГН-503 (довжина хвилі – 

514,5 нм). Температура при якій проводилось експонування, травлення та 

вимірювання частоти шарів ХСН була кімнатною. Величина густини потужності 

випромінювання, а, відповідно, і експозиції (з врахуванням часу) контролювались 

дозиметрами ДАУ-1 і ИЛД-2М. Значення частот (f0...n) в процесі дослідження 

визначались за допомогою частотоміра Ч3-57. 

Отримавши значення змін резонансних частот протягом всього етапу 

вимірювання, та, знаючи, що ці зміни пропорційні зміні товщини плівки нанесеної 

на резонатор, були побудовані кінетики травлення, де зміна товщини виражена у 

відносних одиницях. Такі дані показують, як змінюється швидкість травлення 

халькогенідних скловидних плівок на різних етапах їх обробки. 

Слід звернути увагу, що даний метод мало того, що є досить простим у 

використанні, він також є й достатньо високочутливим (10-6 г/см2) та дозволяє 

знімати кінетики травлення плівок ХС для їх товщин в широкому діапазоні (50-

1000 нм). Дана методика є також ефективною і при дослідженні впливу процесів 

старіння на селективне травлення шарів ХСН як резистивних матеріалів. 

 

2.2.2. Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла. 

Серед різних методів дослідження структури, зокрема аморфної, вагоме місце 

посідає спектроскопія комбінаційного розсіювання світла або, іншими словами, 

раманівська спектроскопія. Спектроскопія КРС є швидким та неруйнівним 
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методом однозначної характеризації різноманітних матеріалів. Аналіз енергій 

(частот) фононів, інтенсивностей, ширин відповідних смуг в спектрах КРС 

дозволяє визначити хімічний склад і симетрію досліджуваного матеріалу, ступінь 

кристалічності, наявність дефектів і механічних напружень в ньому. Ці дані є 

досить важливими при дослідженні структурних змін, які виникають в плівках 

ХСН під дією певних зовнішніх факторів. 

Суть комбінаційного розсіяння полягає у зміні спектрального складу світла 

при його розсіянні в середовищі (плівці). Хоча більша частина світла, що 

поширюється в плівці, пропускається або поглинається відповідно до законів 

відбиття та заломлення (що випливають із закону збереження хвильового вектора 

k), дуже мала його частина розсіюється в усіх напрямках неоднорідностями 

всередині плівки. При цьому велика частина розсіяного випромінювання від плівки 

буде мати пружній характер, тобто характеризуватись такою ж частотою, що і 

падаюче випромінювання – це називається Релеєвським розсіюванням. Проте 

певна кількість непружньо розсіяного зразком випромінювання 

характеризуватиметься частотою, яка зміщена по відношенню до частоти 

вихідного випромінювання лазера. Непружне розсіювання світла молекулярними 

коливаннями було відкрито Ч. Раманом і, незалежно, Г. Ландсбергом і  

Л. Мандельштамом. 

А) Фізичні основи КРС. 

На рисунку 2.2. представлена діаграма енергетичних станів, де схематично 

показано, які енергетичні переходи електронів відбуваються в структурі при 

розсіюванні падаючого світла (при її опроміненні). На початковій стадії електрон 

перебуває на основному нижньому коливному енергетичному рівні. Лазерне 

випромінювання надає додаткову енергію цьому електронові, за рахунок якої 

електрон переходить в поляризований стан на уявний рівень, який не є істинним. 

Потім відбувається релаксація його та повернення в початковий стан на основний 

енергетичний рівень, тобто спостерігається релеєвське розсіювання частота якого 

буде такою ж як і частота падаючого випромінювання.  
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Рис. 2.2. Діаграма енергетичних станів та відображення їх на спектрі. 

 

Коли відбувається релаксація на перший коливний рівень, то при цьому 

спостерігається стоксівське розсіювання. Це розсіювання має більш низьку енергію 

(тобто, більшу довжину хвилі) та частоту в порівнянні із випромінюванням лазера. 

Спостерігається також і антистоксівське розсіювання,  

яке виникає тоді коли частинки (молекули) спочатку перебувають у збудженому 

коливному стані. В результаті релаксації електронів на основні коливні рівні 

виникає розсіювання більш високої енергії (більш короткої довжини хвилі) та 

частоти, ніж випромінювання лазера [109]. 

Б) Схема оптичної установки та методика експерименту 

Схема установка для дослідження спектрів КРС в плівках ХСН показана на 

рис. 2.3. Розглянемо основні елементи установки окремо. 

Для збудження спектрів КРС використовувався твердотільний одномодовий 

Nd:YAG-лазер з діодною накачкою SL-III-532. Довжина хвилі випромінювання 

λ = 532 нм (зелена область), вихідна потужність 70 мВт, розходження пучка < 1.5 

мрад, діаметр апертури ~ 2.0 мм, спектральна ширина лінії < 0.0001 нм.  
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Рис. 2.3. Схема установки для дослідження спектрів КРС в плівках ХСН [110]. 

Основні вимоги до освітлення зразка – отримати достатньо якісне зображення, 

яке ефективно відобразиться на вхідну щілину монохроматора. Використовувалась 

90о–геометрія, коли промінь лазера проходить перпендикулярно до напрямку 

спостереження. Досліджуваний зразок поміщається в освітлювальну систему та 

збуджується лазером. Розсіяне зразком світло направляється на вхідну щілину 

монохроматора й розкладається в спектр, що фокусується в площині вихідної 

щілини монохроматора. При скануванні вихідна щілина послідовно виділяє 

монохроматичні світлові потоки, інтенсивність яких характеризує інтенсивність 

розсіювання світла зразком. Спектри КРС реєструвались при кімнатній 

температурі на спектрометрі ДФС–24 (рис. 2.5). Даний спектрометр є 

високочутливим і може реєструвати сигнал КРС, який на 4-6 порядків слабкіший 

за сигнал пружно розсіяного лазерного світла. Потужність лазерного 

випромінювання вибиралася мінімально можливою для реєстрації сигналу від 

зразків з метою мінімізації впливу лазерного випромінювання на нагрівання зразків та 

можливі фотоструктурні перетворення в них і, відповідно, модифікацію спектру КРС. 
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2.3. Технологія процесу виготовлення оптичних елементів з допомогою 

інтерференційної літографії. 

 Порядок виконання технологічних операцій в інтерференційній літографії 

для отримання періодичних структур чи/та 

масок проілюстровано на рис. 2.4. 

На поліровану підкладку 3 шляхом 

термічного вакуумного осадження 

послідовно наносились робочий (чи 

адгезивний) шар 2 та шар фоторезисту 1 

(рис. 2.4, а). Далі зразок поміщався в 

оптичну схему установки, в якій 

здійснювалось експонування плівки 

інтерференційною картиною створеною 

когерентними світловими пучками 

лазерного вип-ромінювання (рис. 2.4, б). 

Наступним процесом обробки було 

протравлювання проекспонованого зразка у 

відповідним чином підібраних, 

протравлювачах (рис. 2.4, в), в результаті 

якого отримується періодична 

фоторезистивна структура на поверхні 

робочого шару із заданою умовами 

експонування просторовою частотою (рис. 

2.4, в). Можливі й подальші технологічні 

етапи обробки тих шарів, на яких було 

сформовано періодичну структуру, 

наприклад, протравлювання через створену 

періодичну структуру (маску) робочого 

шару (рис. 2.4, г) та при необхідності видалення залишків фоторезисту (рис. 2.4, д). 

 

Рис. 2.4. Послідовність 

технологічних операцій для 

отримання періодичної рельєфної 

структури (а, б, в, г, д детально 

розписано в основному тексті): 1 - 

кремнієва підкладка, 2 - адгезивний 

шар хрому, 3 - шар фоторезисту. 
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У випадку використання ефекту фотостимульованого розчинення ХСН в 

травнику та поєднання його із інтерференційною літографією, технологія 

отримання періодичних структур, дещо відрізнятиметься від традиційної.  

 Виготовлені плівки ХСН термічним методом відпалюють при температурі 

від Tg - 5 до Tg - 15º C, де Tg - температура розм'якшення даного халькогеніду. Після 

цього зразок поміщають у посудину із прозорим селективним травником та 

прозорою плоскою стінкою посудини, яка розміщується в полі дії випромінювання 

і здійснюють експонування його інтерференційною картиною. Під час 

експонування відбувається селективне розчинення освітлених ділянок 

халькогеніду в результаті чого формується літографічна маска чи періодична 

рельєфна структура, в залежності від глибини протравлювання та подальшого 

використання. 

 

2.4. Оптична схема інтерференційної установки для створення періодичних 

структур. 

 

При виготовленні різних пристроїв, таких як високочутливі сенсори, 

фотодетектори, сонячні батареї, елементи інтегральної оптики та інших приладів, 

що широко використовуються в оптиці, електроніці, біотехнології, важливу роль 

відіграють мікроструктуровані поверхні різних напівпровідникових, металічних чи 

діелектричних матеріалів. Тому в даному параграфі ми приділимо увагу розробці 

та оптимізації установок для створення таких поверхонь. 

Експонування зразків для формування дифракційних граток та інших 

періодичних структур здійснювалось за допомогою оптичних схем, зібраних на 

двох столах, на одному з яких джерелом випромінювання був аргоновий лазер 

ЛГН-503 з робочою довжиною хвилі 476,1 нм, а на іншому - гелій-кадмієвий лазер 

ЛГ-70 (441,6 нм). Довжина когерентності випромінювання цих лазерів 

задовільняла умовам формування інтерференційних просторових структур із 

заданими характеристиками. Принципова оптична схема установок схематично 

зображена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Оптична схема для запису періодичних структур: 1 — лазер, 2 — затвор 

3, 4, 5 — система плоских дзеркал, 6 — просторовий фільтр, 7 — сферичне 

дзеркало, 8 — подільник світлового променя, 9 — зразок [111]. 

Процес запису інтерференційної картини (експонування) здійснюється таким 

чином. Згенерований лазером 1 промінь, після відкриття затвору 2, відбившись від 

дзеркала 3 (одного із системи дзеркал 3,4,5), проходив через просторовий фільтр 6, 

що складається з лінзи, діафрагми та сферичного дзеркала 7 розширювався, 

формуючи плоский хвильовий фронт. Після цього він спрямовувався на подільник 

8, в якості якого виступало напівпрозоре дзеркало, на якому промінь розділявся на 

дві частини у співвідношенні близькому до 1:1 за потужністю. Далі за допомогою 
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дзеркал 4, 5 ці два промені зводились, формуючи інтерференційну картину (поле), 

глибина якої залежала від довжини когерентності лазерного випромінювання. В це 

поле поміщався тримач, на якому був закріплений зразок 9, який таким чином 

експонувався. Зразок являє собою підкладку, на яку послідовно нанесені 

адгезивний, робочий та фоторезистивний шари. В плівці ХСН під час експонування 

відбуваються перетворення, які стимулюються саме цим світловим полем.  

За цим методом можна виготовити рельєфні структури, що можуть 

характеризуватись періодом від долей мікрометра до кількох мікрометрів [111].  

 

2.5. Імерсійна інтерференційна літографія. 

 

Період отриманих структур визначається періодом інтерференційної картини 

згідно співвідношення (1.2), з якого видно, що для отримання періодичних 

структур з більшою частотою, відповідно, меншим періодом, необхідно:  

а) збільшувати значення кута сходження когерентних променів,  

б) використовувати в місці утворення інтерференційної картини середовище з 

показником заломлення більшим, ніж в повітря (n>1).  

Для таких задач застосовується імерсійна інтерференційна літографія. В 

даному методі літографії використовуються прозора рідина чи/та тверде 

середовище з показником заломлення більше одиниці за чим і розрізняють рідинну 

та твердотільну імерсійну літографію [112, 113]. Окрім цього, в даному параграфі 

буде розглянуто імерсійну літографію в поєднанні із ефектом фототравлення.  

Рідинна імерсійна літографія. Зменшення періоду дифракційних структур при 

використанні даного методу можливе за рахунок введення в оптичний шлях 

когерентних пучків оптичного рефракційного елемента (призми) з показником 

заломлення n>1[114]. В такому випадку відповідно до приведеного співвідношення 

(1.2) на одній із граней призми отримують інтерференційну картину з періодом в n 

раз меншим. При заданому λ використання оптичного середовища з вищим, ніж у 

повітря показником заломлення, дає можливість зменшити розмір елементів 
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періодичної структури у n раз, в порівнянні з тими, які б були отримані без призми. 

Для проведення запису певного зображення на фоторезисті, сформованого в 

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

використання імерсійної рідини для усунення повітряного проміжку між їх 

поверхнями. Практично це здійснюється шляхом нанесення імерсійної рідини на 

відповідну грань призми та притиснення до цієї грані підкладки з фоторезистом.  

Оптична схема для імерсійного запису проілюстрована на рис. 2.6, де 

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 – зразок. Між призмою та зразком нанесений тонкий шар імерсійної 

рідини. 

Запис здійснюється таким же чином як і в інтерференційній літографії, лише з 

тією різницею, що обидві частини пучка за допомогою плоских дзеркал 4 та 5 

направляються на бокові грані призми 9, в об’ємі якої формується інтерференційне 

поле. Призму розташовують таким чином, щоб третя її грань знаходилась в зоні 

інтерференційної картини. 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 [114]. В наших дослідженнях використовувалась рефракційна 

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



69 

 
 

  

Рис. 2.6. Оптична схема для запису періодичних структур методом імерсійної 

рідинної літографії: 1 — лазер, 2 — затвор 3, 4, 5 — плоскі дзеркала,  

6 — просторовий фільтр, 7 — сферичне дзеркало, 8 — подільник світлового 

променя, 9 — рефракційний елемент (призма зі зрізаною вершиною), 10 – 

імерсійна рідина, 11 – шар фоторезисту, 12 – підкладка. 

Вибір імерсійної рідини повинен забезпечувати високі експлуатаційні 

характеристики, тобто, відповідати наступним вимогам: 

- 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); 

- не повинна хімічно взаємодіяти із контактуючими матеріалами; 

- добре змочувати шар фоторезисту та призми. 



70 

 
 

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). 

Такий спосіб дає можливість зменшити період структури в n раз при постійних 

значеннях довжини хвилі когерентного світла та кута сходження променів.  

Твердотільна імерсійна літографія. Ще ефективніше в плані технологічності 

процесу можна зменшити розмір записаних елементів з використанням 

твердотільної літографії. Практично це виконується (термічним) нанесенням шару 

фоторезисту безпосередньо на поверхню рефракційного елементу, в оптичному 

середовищі якого формують інтерференційне поле двома когерентними світловими 

пучками. Сформованим інтерференційним полем експонують фоторезист, який 

після цього селективно травлять та отримують відповідну рельєфну структуру. 

Отримана структура може бути використана як шаблон, або ж як оригінал для 

виготовлення копій методами тиснення чи фотополімеризації. 

Оптична схема для твердотільної імерсійної фотолітографії подібна до схеми, 

що представлена на рис. 2.6. лише з тією різницею, що рефракційний елемент, 

виконаний у вигляді призми чи піраміди, одночасно виступає оптичним 

середовищем, в якому формується інтерференційна картина та підкладкою для 

фоторезисту. 

Дана оптична схема змонтована таким чином, що дає можливість отримувати 

періодичні дифракційні структури надвисокої частоти (до 8000 мм-1) з 

використанням твердофазної імерсії [115].  

Оскільки 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.  
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В даному випадку наносити непрозорий адгезивний шар хрому небажано, 

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 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 були досліджені безводні травники 

на основі органічних лугів. Проведені дослідження показали, що найкращі 

параметри забезпечує травник на основі етилендіаміну. Як розчинник також 

найчастіше використовували етанол та диметилсульфоксид [108]. 

Оптимізація умов експонування для процесу твердофазної літографії є 

достатньо складною, оскільки процес контролю оптимальної експозиції, який 

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 
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післяекспозиційної обробки, які дозволяли отримувати структури з 

максимальними значеннями дифракційної ефективності. 

Імерсійна інтерференційна літографія на германієвих фоторезистах з 

використанням ефекту фототравлення. При використанні явища фототравлення 

в халькогенідних тонких плівках в інтерференційній літографії було також 

реалізовано імерсійну літографію. Принципова схема установки, на якій 

реалізувався цей процес, наведена на рис. 2.6. Окремо варто зупинитись на 

технологічній реалізації даного методу літографії. Інтерференційна картина, якою 

проводилось експонування, формувалась в оптичному середовищі введеного в 

схему рефракційного елемента (призма з показником заломлення 1,5). Підкладка 3 

з адгезивним 4 та фоторезистивним шарами 5 знаходилась в кюветі 1 заповненій 

селективним протравлювачем 2 (рис. 2.8). 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. 

 

Рис. 2.7. 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 [116]. 
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2.6. Оптимізація процесів експонування та післяекспозиційної обробки плівок 

ХСН. 

 

Важливим етапом у технології запису рельєфних періодичних структур є 

оптимізація умов експонування та післяекспозиційної обробки плівок ХСН. В 

наших дослідженнях використовувались дві оптичні схеми (в залежності від 

поставлених задач), які зібрані на двох столах. Оскільки процес експонування 

повинен виконуватись лише при умовах стабільності робочих схем під час запису, 

то вони були змонтовані у підвальному приміщенні на віброзахищених бетонних 

плитах вагою 1,5 т, які розміщені на гумових камерах. Ці камери, в свою чергу, 

розташовані на масивних (40 т) фундаментах, ізольованих від фундаменту 

приміщення та встановлені на демпфуючих прокладках. Це приміщення оснащене 

приточно-витяжною вентиляцією та задовольняє всім технологічним вимогам по 

вологості та температурі.  

Як відомо, в процесі експонування халькогенідного шару фоторезисту 

відбуваються фотостимульовані структурні перетворення такого світлочутливого 

шару в результаті чого в експонованих областях відбуваються зміни його оптичних 

та хімічних властивостей (швидкості розчинення в селективному протравлювачі). 

Рівень цих перетворень визначається кількістю світлової енергії, поглинутої в 

даному локальному об'ємі халькогенідної плівки. Тому для коректного опису 

процесу експонування в роботі [106] було розраховано тривимірний розподіл 

інтенсивності світлового поля в процесі інтерференційного експонування такої 

тонкоплівкової структури. Величина експозиції (Н) виражається добутком 

інтенсивності на час експонування (див. п. 1.3.1. ). Кількість поглинутої енергії в 

даній точці об'єму фоторезистивного шару пропорційна добутку експозиції в даній 

точці на коефіцієнт поглинання. Ця кількість визначає ступінь фотостимульованих 

перетворень в шарі фоторезисту, а значить і зміну його розчинності в селективному 

протравлювачі. При експонуванні монохроматичним випромінюванням (як в 

нашому випадку) коефіцієнт поглинання постійний і зміна розчинності 

фоторезиста визначається розподілом інтенсивності світла в ньому. 



74 

 
 

Таким чином, швидкість селективного травлення халькогеніду після 

інтерференційного експонування визначається, в основному, двома факторами: 

розподілом інтенсивності світла в шарі та залежністю швидкості розчинення ХС в 

протравлювачі від експозиції. Ця залежність для кожного фоторезиста 

визначається експериментально [117].  

 Обробка світлочутливого шару після експонування включає селективне 

травлення. Оптимальний час травлення теж вибирається експериментально, 

оскільки дифракційна ефективність η залежить і від часу обробки. Залежність η від 

часу травлення має вигляд кривої з максимумом. Це зумовлено тим, що 

селективність травника не є абсолютною. Збільшення часу травлення понад 

оптимальний час призводить до спотворення форми рельєфу структури, яка задана 

умовами експонування, а якщо в мінімумах гратки структура протравлюється до 

підкладки – то і до зменшення глибини рельєфу. 

Оптимальна величина експозиції чи час опромінення при постійній 

інтенсивності теж вибирались експериментально для конкретних параметрів 

світлочутливих шарів, виходячи із умов одержання максимальної дифракційної 

ефективності η. Максимум η досягається при такій експозиції коли в місцях, що 

відповідають максимумам інтерференційної картини, фотоструктурні 

перетворення близькі до насичення. Оскільки оптичні схеми, які формують 

інтерференційну картину, не є ідеальними (модуляція інтерференційної картини в 

товщині шару фоторезисту не 100%), то після досягнення насичення в максимумах 

продовжується засвітка мінімумів, світлочутливе середовище вуалюється і 

дифракційна ефективність падає. 

Варто зазначити, що при використанні ефекту фотостимульованого травлення 

халькогенідних плівок, одним із способів визначення найвищої ефективності 

процесу експонування (та уникнення небажаного недоекспонування чи 

переекспонування), є застосовування in situ контролю дифракційної ефективності 

структур, що при цьому утворюються. Протягом всього етапу травлення зразка в 

процесі опромінення інтерференційною картиною зразок також освітлювався 

лазерним випромінюванням, яке для даних халькогенідних матеріалів є фактично 
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нефотоактивним. Для цієї задачі використовувався лазер (ЛГ-207А) із довжиною 

хвилі, що відповідала червоній області спектру (632,8 нм). При попаданні даного 

променя на зразок, окрім відбитого променя, утворювався ще й дифрагований, 

поява та інтенсивність якого, залежала від глибини рельєфу в плівці, що 

створювався в процесі фототравлення. Інтенсивність цього дифрагованого 

променя, яка є пропорційною дифракційній ефективності структури, реєструвалась 

з допомогою фотоприймача. При збільшенні часу травлення інтенсивність променя 

зростала. Такий ріст спостерігався до певного максимального значення, а далі 

інтенсивність знову починала зменшуватись. Час травлення при якому 

спостерігається найвище значення інтенсивності (що рівнозначно досягненню 

найвищого значення дифракційної ефективності структури) відповідає 

оптимальному значенню часу травлення, відхилення від якого в будь яку сторону 

буде призводити до зменшення дифракційної ефективності.  

Селективні травники для халькогенідних плівок.  В залежності від 

технологічних умов нанесення (температура підкладки, швидкість осадження) та 

післяекспозиційної обробки (рецептура травника, температура відпалу шару 

халькогеніду), резистивні шари халькогеніду можуть проявляти як негативний, так 

і позитивний типи фотостимульованої зміни розчинності. Це є справедливим як для 

арсеновмісних, так і для германієвмісних халькогенідних плівок.  

Оскільки серед всього розмаїття халькогенідних скловидних матеріалів 

найбільш вивченими є бінарні склади As40S60 і As40Se60, то для них були розроблені 

та оптимізовані селективні травники на основі неорганічних та органічних 

реагентів [118, 119]. Що ж стосується потрійних As40S30Se30 та германієвих 

(Ge25Se75 та Ge33Se67) халькогенідних сплавів, то необхідно було підбирати та 

оптимізувати селективні травники для цих неорганічних резистів. 

Для пошуку ефективних травників слід керуватись такими вимогами до них: 

травник повинен володіти достатньо високою селективністю (відношення 

швидкостей травлення експонованих та неекспонованих ділянок плівки) та 

мінімізувати його вплив на якість травленої поверхні. В загальному випадку ці 

вимоги не є взаємопов’язаними тому їх пріоритет встановлюється залежно від 
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конкретного практичного застосування. Так для прикладу, селективність травника 

відіграє важливу роль при використанні шарів халькогеніду для формування 

захисних масок в процесах оптичної мікролітографії. Саме від селективності 

залежить товщина резистивного шару, який залишається на підкладці після його 

травлення. У випадку ж технологічних процесів інтерференційного запису 

оптичних елементів, коли структура формується в шарі халькогеніду, істотне 

значення має якість поверхні резистивного шару, тобто самого халькогеніду після 

травлення, яка є визначальною для експлуатаційних характеристик виробів.  

Як зазначалось вище, для травлення резистивних шарів халькогеніду 

використовуються розчини неорганічних та органічних реагентів [118, 119]. 

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. Що ж стосується органічних реагентів, зокрема, 

аміаку та його похідних (амінів), то вони є більш придатними для травлення ХСН. 

Цим травникам властиві високі показники селективності і однорідності процесу 

травлення, дія яких, більшою мірою, зумовлена розчинником органічного реагента, 

який істотно впливає не тільки на величину селективності, але й може привести до 

інверсії фотостимульованої зміни розчинності одного і того ж халькогеніду. 

Наприклад, для шарів As40S60 розчини диметиламіну у воді та в ізопропиловому 

спирті є позитивними травниками, а в диметилсульфоксиді або бензонітрилі - 

негативними [120, 121]. 

В результаті досліджень кінетики розчинення халькогенідних фоторезистів 

позитивного типу в селективних травниках на основі бутиламіну, пропіламіну, 

діетиламіну, диметиламіну, етилендіаміну (як розчинник використовували етанол, 

ізопропіловий спирт та диметилсульфоксид) оптимізовано склад травників та 

визначено оптимальні концентрації складових травника. Досліди показали, що 

найкращі параметри (селективність біля 10, лінійна залежність висоти рельєфу від 

експозиції, однорідність обробки та ін.) забезпечує травник на основі 



77 

 
 

етилендіаміну (NH2CH2CH2NH2) [115]. Як розчинник використовували 

диметилсульфоксид. 

В результаті досліджень фотостимульованих змін розчинності резистивних 

шарів As40S30Se30 було визначено, що найбільш оптимальними є розчини, які 

містять етилендіамін (CH)2(NH2)2), диметилсульфоксид (CH3)2SO і диметилкетон 

((CH3)2CO)(ацетон) у співвідношенні 3:8:80, які володіють достатньою 

селективністю для даних халькогенідів. 

Для халькогенідних шарів на основі германію, складу Ge25Se75, були 

розроблені подвійні травники – пропіламін (C3H9N/CH3(CH2)2NH2) – 

диметилсульфоксид ((CH3)2SO), у співвідношенні (1:4). Як виявилось, в подальших 

дослідженнях даний травник володіє кількома перевагами, зокрема, селективністю 

травлення більше 10 та виступає травником не лише негативної, а й позитивної дії 

(при певній обробці халькогенідної плівки) [115]. 

В залежності від різних практичних задач, ми використовували в якості 

робочих шарів різні матеріали такі як Au, Cr, Cu, Ag, Si, Al. Для протравлювання 

цих шарів використовувались наступні травники: для Au – спиртовий розчин KaI:I2,  

Cr – вода:гліцерин:HCl (5:0.1:1), для Cu – HCl:HNO3 (3:1), для Si – HF:H2O2 (1:20), 

для Ag – K3Fe(CH)6:фотофіксаж (1:1). 

Нанесення відбиваючих та захисних покрить здійснювалось за допомогою 

термічного осадження у вакуумі. В якості відбиваючого покриття 

використовувались шари алюмінію товщиною в інтервалі 50 – 150 нм, в залежності 

від просторової частоти та глибини модуляції гратки. В деяких випадках для 

граток, що працюють в ІЧ області спектра можливе використання шару золота в 

якості відбиваючого покриття. 

 

2.7. Методи характеризації періодичних структур. 

 

Вимірювання дифракційної ефективності. Структури, що створюються на 

шарах ХСН з допомогою інтерференційної літографії характеризуються не лише 
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частотою рельєфних елементів, а й їх глибиною (висотою). Для періодичних 

структур, особливо для тих, які використовуються в якості певних оптичних 

елементів, важливим параметром є дифракційна ефективність (). Через те що, 

значення  залежить від глибини рельєфу, то її дослідження може 

використовуватись і для відслідковування цієї величини (глибини рельєфу). 

Дифракційна ефективність визначається як відношення інтенсивності світла 

(І1), дифрагованого в заданий порядок дифракції, до інтенсивності світла, яке падає 

на структуру (І0), тобто:

 = 100%.І1/І0.  

Ефективність вимірювалась по схемі, що наведена на рис. 2.9. 

Рис. 2.8. Схема стенда для вимірювання дифракційної ефективності. 

Процес вимірювання дифракційної ефективності здійснювався наступним 

чином. Промінь світла від джерела випромінювання 1 за допомогою сферичного 

дзеркала 2 проектувався на вхідну щілину монохроматора 3. Пройшовши через 

електричний затвор 4 та монохроматор, моноенергетичний промінь проходив через 
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поляризатор 6 та світлофільтр 7 і за допомогою дзеркал 8 та 9 направлявся на 

досліджувану структуру 10. Дифрагований в заданий порядок дифракції промінь 

світла направлявся на фотоприймач 11, а з фотоприймача електричний сигнал 

поступав на підсилювач 12, що з’єднаний з амперметром 13. Величина отриманого 

сигналу була пропорційною інтенсивності світла, що падає на фотоприймач. При 

вимірюванні загальної інтенсивності світла, що спрямовується на дифракційну 

структуру, фотоприймач ставився на місце зразка. Величина кута між падаючим та 

дифрагованим променями складала від 7 до 10о. 

Спектральна залежність дифракційної ефективності. 

Важливою характеристикою періодичних структур є спектральна залежність 

дифракційної ефективності:  = f(λ), (λ – довжина хвилі освітлення). Дана 

залежність показує яскравість дифрагованого пучка на різних ділянках 

спектрального діапазону та дає можливість визначити робочий діапазон довжин 

хвиль досліджуваних елементів. 

В представленій вище схемі (рис 2.8) використовується монохроматор, тому, 

з його допомогою, можна виміряти спектральну залежність, тобто сукупність 

значень на кожній окремій довжині хвилі. В наших дослідженнях спектральні 

вимірювання проводились для першого порядку дифракції в інтервалі 400-900 нм. 

В комплекті стенду для вимірювання спектральної залежності дифракційної 

ефективності в якості джерела світла можуть використовуватись, як газорозрядна 

лампа типу ДКСЛ-1000, яка використовується для вимірювання спектральної 

залежності в УФ області, так і лампа розжарювання типу СИ-300У. Оскільки 

більшість досліджень проводилось для видимої області спектру, то застосовувалась 

СИ-300У, бо в порівнянні із газорозрядною її випромінювання є більш стабільним 

в цій області. В стенді були використані, також, наступні прилади: монохроматор 

ЗМР-3, кремнієвий фотоприймач ФД-24К, електричний підсилювач типу У2-6. 

Розроблена схема дозволяє проводити виміри як в поляризованому, так і в 

неполяризованому світлі. Похибка при вимірюванні дифракційної ефективності 

становить не більше 5%. 
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Кутова залежність дифракційної ефективності. Також важливою 

характеристикою дифракційних структур є кутова залежність дифракційної 

ефективності. Вона визначає яскравість зображення при спостереженні структури 

під різними кутами зору (при повороті зразка навколо вертикальної осі (рис. 2.10.)). 

Для вимірювання кутової залежності дифракційної ефективності був 

змонтований стенд, схема якого представлена на рис. 2.9. Промінь світла від лазера 

1 проектувався на зразок 2, що кріпився на тримачеві 3. В якості тримача був 

використаний універсальний п’ятиосний столик Федорова (ФС-5), який дозволяє 

повертати зразок 2 на 360о з точністю відліку 6/. Промінь світла, дифрагований 

структурою 2, падає на фотоприймач 4, який з`єднаний з мікроамперметром 5. При 

вимірюванні кутової залежності дифракційної ефективності зразок 2 повертали 

навколо вертикальної осі на певний кут. Оскільки при цьому відбувався і поворот 

дифрагованого променя, то й фотоприймач 4 переміщувався на відповідний кут  

в напрямі від положення А до положення Б. Величина сигналу, який фіксувався 

мікроамперметром 5, пропорційна інтенсивності світла, що падає на фотоприймач 

4. При визначенні І0 фотоприймач 4 переміщувався в положення Б, а зразок 2 

виводився з лазерного променя. Визначивши І1 для різних значень кута  можна 

одержати залежність  = f() (φ – кут між перпендикуляром до площини гратки та 

дифрагованим променем).  

В комплект стенду для вимірювання кутової залежності дифракційної 

залежності входять такі прилади: лазер ЛГН-207А або ЛГН-222, фотоприймач ФД-

24К, мікроамперметр В7-21. 

Вимірювання кутових η(φ) та спектральних η(λ) залежностей дифракційної 

ефективності отриманих граток проводились для двох напрямків (p та s) 

поляризації падаючого світла. При р поляризації вектор електричного поля 

падаючого променя на періодичну структуру є паралельний штрихам на ній, а при 

s поляризації – перпендикулярний штрихам. 

Вивчення морфології поверхні плівок ХСН здійснювалось шляхом 

дослідження шорсткості. Як відомо, шорсткість – це сукупність нерівностей 
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поверхні, яка вимірюється з відносно малими кроками, на певній базовій довжині 

[122] і чим вона менша, тим, зрозуміло, якість поверхні є кращою. Для цього 

застосовуються два методи: рентгенівська рефлектометрія та атомно-силова 

мікроскопія [123, 124]. В наших дослідженнях використовувався другий метод.  

 

 

Рис. 2.9. Схема стенда для вимірювання кутової залежності дифракційної 

ефективності. 

АСМ є прямою методикою отримання рельєфу поверхні у вигляді функції 

z=f(x,y), де z – значення висоти рельєфу в точці поверхні із координатами (x,y). Для 

характеризації нерівностей поверхонь визначалось значення середньоквадратичної 

шорсткості, тобто проводилась оцінка випадкової похибки середньоквадратичного 

значення результату вимірювань однієї і тієї ж величини (в нашому випадку - 

шорсткості) в даному ряду вимірювань, яка визначалась за формулою. 

𝜎 = √
1

𝑁2
∑ (𝑍𝑖𝑗 − �̅�)2

𝑖𝑗              (2.4) 

де Zij – значення висоти рельєфу в точці поверхні із координатами (ij), 

виміряна за допомогою АСМ, �̅� - середня висота в кадрі зонда, N – кількість точок 

в рядку сканування. Потім вираховувалось середнє значення шорсткості по кількох 

кадрах. В наших дослідженнях використовувався атомно-силовий мікроскоп АСМ 

«Dimension 3000 Scanning Probe Microscope» фірми Digital Instruments. 
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Висновки до другого розділу. 

1. Розроблені та змонтовані оптичні схеми для інтерференційного запису 

періодичних структур, в тому числі з використанням імерсії та фототравлення. 

2. На основі експериментальних досліджень були визначені шляхи оптимізації 

технологічних процесів нанесення фоторезистивних халькогенідних шарів, 

інтерференційного експонування, селективного травлення. 
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РОЗДІЛ 3. ЯВИЩЕ ФОТОТРАВЛЕННЯ В ХАЛЬКОГЕНІДНИХ ПЛІВКАХ. 

 

Використання плівок ХСН в якості резистів у фотолітографії пов’язано із 

змінами їх властивостей, що виникають при експонуванні [125]. 

Фотолітографічний процес, який базується на змінах в свіжоосаджених плівках 

ХСН, описаний досить давно і досліджується протягом тривалого часу, тому в 

подальшому будемо називати його традиційним літографічним процесом. Такі 

свіжоосаджені плівки, навіть, стехіометричного складу, характеризуються значним 

вмістом «неправильних», гомополярних зв’язків, а також наявністю пор та пустот. 

При опроміненні шарів ХС відбувається незворотній процес, який являє собою 

впорядкування їх структури шляхом полімеризації молекулярних груп в основну 

матрицю халькогенідного скла та відповідного зменшення кількості гомополярних 

зв’язків, пор та пустот. Як було сказано вище, це призводить до зміни фізико-

хімічних властивостей, зокрема, розчинності плівок ХСН в травниках, що дозволяє 

використовувати їх як фоторезистивний матеріал в літографії. Таким матеріалом, 

зазвичай, є халькогеніди на основі арсену, що володіють достатньою 

світлочутливістю для даної технології. Проте використання традиційного процесу 

фотолітографії на свіжоосаджених халькогенідних фоторезистивних плівках, що 

характеризуються неоднорідною структурою (процес травлення особливо проявляє 

ці неоднорідності та дефекти), не завжди забезпечує отримання високоякісних 

виробів. Доречніше було б використовувати відпалені шари ХСН, структура яких 

є більш впорядкованою, порівняно із свіжоосадженими. Але на жаль, відпалені 

плівки ХСН є нечутливими в традиційному процесі літографії, оскільки в них уже 

відбулась термостимульована полімеризація дефектної структури.  

Більшість досліджень фотостимульованих змін структури плівок ХСН 

проводились на свіжоосаджених та на відпалених в певних умовах плівках. 

Проведені ж in situ дослідження (дослідження під час самого процесу 

експонування) на відпалених при температурі близькій до температури 

розм'якшення плівках ХСН [126] продемонстрували наявність так званих 

перехідних фотостимульованих змін структури в цих плівках під час експонування 
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[127]. Як показали дослідження, ці зміни спостерігаються лише під час 

експонування плівки та швидко релаксують після виключення освітлення. В 

подальших дослідженнях було показано, що вони супроводжуються зміною 

розчинності халькогеніду в селективному травнику [128], при чому травники 

негативної дії розчиняють освітлені місця плівки халькогеніду – тобто діють як 

позитивні травники. Саме на основі цих перехідних змін базується явище 

фотостимульованого травлення, яке дозволяє реалізувати фотолітографічний 

процес (в тому числі процес інтерференційної фотолітографії) на відпалених 

плівках ХСН, що описано в роботах [107, 108]. 

Практично фотолітографічний процес на базі фотостимульованого травлення 

реалізується на шарах халькогенідів, шляхом їх одночасного експонування та 

селективного травлення (рис 3.1.) Для цього зразок поміщали в кювету заповнену 

травником, потім здійснювали процес експонування протягом певного часу [129].  

 

Рис. 3.1. Фрагмент схеми процесу фотостимульованого травлення плівки 

ХСН: 1 – кварцова кювета з селективним травником (2), 3 – підкладинка, 4 – 

адгезивний шар Cr, 5 – халькогенідний фоторезист. 

 

3.1. Кінетичні залежності травлення плівок ХСН. 

 

В даному параграфі ми опишемо деякі закономірності явища фототравлення в 

тонких плівках ХСН. В ході досліджень було виявлено, що даний ефект 
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спостерігається не тільки на арсеновмісних ХСН, а також і на плівках на основі 

германію, тобто вони характеризуються достатньою світлочутливістю, чого не 

спостерігалось в традиційному фотолітографічному процесі. Дослідження 

проводилось на плівках цілого ряду складів ХС: подвійні та потрійні стекла розрізу 

As-S-Se (As40S60, As40S40Se20, As40S30Se30, As40S20Se40 та As40Se60) та різні склади із 

розрізу Ge-Se (Ge25Se75, Ge33Se67 і т.п.). Слід зазначити, що зразки були попередньо 

відпалені при температурі близькій до Тg того чи іншого складу халькогенідного скла. 

Щоб кількісно оцінити ефективність явища фототравлення вивчались 

кінетики травлення плівок ХСН. Це реалізовувалось шляхом експонування 

фотоактивним випромінюванням зразків, які знаходились в кварцовій кюветі, 

заповненій селективним протравлювачем. Кінетики вимірювали за допомогою 

високочутливого методу кварцового осцилятора (див. вище ). 
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Рис. 3.2. Кінетики розчинення шарів As40S30Se30 в селективному протравлювачі 

на основі амінів: крива 1 відповідає свіжоосадженому неекспонованому шару, 

крива 2 – відпаленому і неекспонованому шару, 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 [108]. 
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Як приклад, на рис. 3.2 представлено кінетичні залежності травлення шарів 

As40S30Se30, початкова товщина d0 яких становила 300 нм, d – товщина відповідного 

шару, що залишилась після протравлювання, t – час травлення: крива 1 – 

свіжоосаджений неекспонований шар As40S30Se30 (контрольний);  

2 – відпалений неекспонований шар; 3 – відпалений шар As40S30Se30, який 

експонувався в процесі травлення інтегральним випромінюванням ртутної лампи 

ДРШ-250 з енергетичною густиною падаючого випромінювання  

p = 8,8 мВт/см2, 4 – відпалений шар As40S30Se30, який експонувався в процесі 

травлення інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 з 

енергетичною густиною падаючого випромінювання 54,4 мВт/см2. Як можна 

бачити з рис. 3.2, вибраний безводний протравлювач на основі амінів 

характеризується доброю селективністю для відпаленого шару As40S30Se30 

(величина селективності, тобто відношення швидкостей розчинення експонованого 

(крива 4) і неекспонованого (крива 2) шарів досягає 35). Для повного розчинення 

шару ХСН такої товщини при експонуванні з енергетичною густиною 8,8 мВт/см2 

необхідна експозиція Н = 9 Дж/см2. Однак для плівок менших товщин час повного 

фотозтравлювання плівки і, відповідно, експозиція суттєво зменшується: для 

відпаленого шару As40S30Se30 товщиною 100 нм при вказаних умовах експонування 

повне розчинення досягається при експозиції в ~ 1,1 Дж/см2. Ця величина співмірна 

з експозиціями в традиційній фотолітографії на нереверсивних перетвореннях в 

свіжоосаджених шарах ХСН. 

На рис. 3.3 для порівняння, представлено кінетики розчинності в 

селективному протравлювачі свіжоосаджених халькогенідних шарів As40S30Se30 

(d0 = 300 нм), що використовуються в традиційній фотолітографії: крива 1 

відповідає експонованому шару інтегральним випромінюванням ртутної лампи 

ДРШ-250, значення експозиції Н = 0,5 Дж/см2, крива 2 – неекспонованому шару. З 

рисунків видно, що на відміну від традиційної літографії з використанням термічно 

осаджених (і невідпалених) шарів ХСН, де спостерігається негативна селективність 

(неекспоновані ділянки фоторезисту розчиняються швидше – крива 1, ніж 

проекспоновані – крива 2 (рис.3.3)), у випадку фототравлення значно швидше 
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розчиняються відпалені шари ХСН, які експонуються в процесі травлення (криві 3 

і 4, порівняно з кривою 2 (рис. 3.2)), тобто, спостерігається позитивна 

селективність. 

Із збільшенням інтенсивності випромінювання швидкість розчинення зростає 

нелінійно: шестикратне збільшення p дозволило зменшити час повного розчинення 

плівки As40S30Se30 в 3 рази (рис. 3.2, криві 3 та 4, відповідно).  

 

Рис. 3.3. Кінетики розчинення свіжоосаджених шарів As40S30Se30 в селективному 

протравлювачі на основі амінів: крива 1 відповідає неекспонованому шару, крива 

2 – експонованому шару [130]. 

На тотожних (As40S30Se30) відпалених зразках були проведені контрольні 

експерименти – зразки спочатку експонувались при тій же енергетичній густині 

падаючого випромінювання до такої ж експозиції, що й на рис. 3.2, а потім 

травились у тому ж протравлювачі. При цьому швидкість травлення була близькою 

до швидкості травлення неекспонованих зразків (рис. 3.2, крива 2). Вищесказане 

вказує на те, що протравлювач ефективно діє на плівку ХСН лише під час її 

безпосереднього експонування, а це дає змогу стверджувати нам, що ефект 

фототравлення базується саме на тих змінах, які виникають при освітленні, тобто 

на перехідних змінах.  
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Рис.3.4. 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 інтегральним 

випромінюванням тієї ж лампи. 

На рис. 3.4 представлено кінетики розчинення шарів халькогеніду на основі 

германію (склад Ge25Se75) з такою ж початковою товщиною (300 нм) і в тому ж 

безводному протравлювачі: крива 1 – свіжоосаджений неекспонований шар,  

2 – відпалений неекспонований шар, 3 – свіжоосаджений шар, який експонувався 

під час травлення інтегральним випромінюванням ртутної лампи ДРШ-250 з 

енергетичною густиною падаючого випромінювання 8,8 мВт/см2,  

4 – відпалений шар, який експонувався під час травлення інтегральним 

випромінюванням тієї ж лампи з тією ж енергетичною густиною падаючого 

випромінювання. З рисунка видно, що ефект фототравлення проявляється як на 

свіжоосаджених, так і на відпалених шарах халькогенідів германію на відміну від 
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халькогенідів арсену, де велика швидкість розчинення свіжоосаджених шарів 

(крива 1, рис.3.2) не дозволила зареєструвати ефект фототравлення на них (ефект 

фототравлення спостерігався лише на відпалених шарах халькогенідів арсену). 

Потрібно також зауважити, що відпалені плівки халькогенідів германію 

характеризуються вищою селективністю в порівнянні із свіжоосадженими 

невідпаленими плівками. 

Також слід зауважити, що суттєва різниця стекол на основі германію від 

арсеновмісних полягає ще й в тому, що відпал плівок As40S30Se30 призводить до 

зміни негативного типу травлення на позитивний, а для Ge25Se75 після відпалу 

змінюється тільки величина селективності і тип травлення залишається таким же 

(в нашому випадку – позитивним). 

 

3.2 Спектральна залежність ефективності фототравлення. 

 

Дослідження спектральних залежностей ефекту фототравлення в плівках ХСН 

проводилось з використанням випромінювання лампи ДРШ-250, спектральні лінії, 

якої виділялись за допомогою фільтрів. Було виділено спектральні лінії з 

довжинами хвиль 365, 405, 436, 546 та 579 нм. 

Як було показано в п. 3.1, залежність швидкості травлення від інтенсивності 

експонуючого випромінювання є нелінійною, а, через те, що інтенсивності 

виділених ліній лампи суттєво відрізняються (рис.3.5), то для отримання 

спектральних залежностей ефекту фототравлення дослідження проводилось при 

однакових інтенсивностях на всіх виділених лініях випромінювання лампи. 

Інтенсивності випромінювання на кожній лінії, які вимірювалась дозиметром ДАУ-

81, зменшувались за допомогою нейтральних (сірих) фільтрів.  
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Рис.3.5. Розподіл інтенсивностей ліній випромінювання лампи ДРШ-250. 

 

Після цього, експонуючи зразки монохроматичним світлом виділених ліній 

однакової інтенсивності, були записані кінетики фототравлення при експонуванні 

випромінюванням різної довжини хвилі (579 нм, 546 нм, 436 нм, 405 нм, 365 нм). 

Із цих досліджень було отримано спектральну залежність ефективності 

фототравлення (аналог світлочутливості) плівок ХСН, графічне зображення, якої 

представлено на рис.3.6. Ефективність фототравлення визначалась як величина 

обернена експозиції (H), при якій розчиняється половина товщини плівки (Н0,5). На 

цьому ж рисунку приведено і спектральну залежність показника поглинання плівки 

As40S30Se30 [97]. З рисунка видно, що швидкість процесу фототравлення суттєво 

залежить від спектрального складу випромінювання, а саме – зростає зі 

зменшенням довжини хвилі. Так само веде себе й залежність коефіцієнта 

поглинання As40S30Se30 в цьому ж діапазоні, що вказує на добру кореляцію між 

ними. Однак, в короткохвильовому спектральному діапазоні ефективність 

фототравлення зменшується. 
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Рис. 3.6. Спектральна залежність ефективності фототравлення (крива 1) та 

показника поглинання (крива 2) As40S30Se30 плівки [107]. 

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. 

 

3.3. Переваги літографічного процесу на основі фотостимульованого 

травлення.  

 

3.3.1. Екологічність виробів при використанні нового процесу. 

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 його 

висока токсичність та летючість окислів, що негативно впливає на оточуюче 

середовище та на здоров’я людини. Тому використання сполук, до складу яких 

входить арсен, є небажаним через екологічну шкідливість останнього [131]. Через 
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це, важливою задачею є пошук та застосування халькогенідних фоторезистів на 

базі інших елементів, більш екологічно прийнятних в порівнянні із 

арсеновмісними. Прикладом таких матеріалів є 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 фоторезиста, необхідно наносити додатковий 

шар срібла, що, в свою чергу, значно ускладнює технологічний процес та збільшує 

його вартість [132]. 

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 [133]. При чому, як було показано, в процесі 

фототравлення фоточутливість проявляють як свіжоосаджені так і відпалені тонкі 

плівки халькогенідів на основі Ge. Проте,саме відпалені плівки використовуються 

у фотолітографії, тому що, вони володіють більшою чутливістю та селективністю. 

Варто відзначити, що процес відпалу призводить до того, що властивості 

халькогенідних плівок наближаються до властивостей, якими характеризуються 

халькогенідні стекла відповідного складу, тому на фотолітографічний процес 

впливає, в першу чергу, склад та фізико-хімічні властивості конкретного скла, а не 

спосіб нанесення цих плівок ХСН (на відміну від традиційного процесу). Це, в свою 

чергу, дозволяє використовувати будь які методи отримання плівок. Приклади 

практичного застосування даного явища в тонких плівках ХСН на основі германію 

будуть представлені в параграфі 5.2.  

 

3.3.2. Якість поверхні плівок. 

Враховуючи загальну тенденцію зменшення розмірів окремих елементів у всіх 

галузях, де може використовуватись літографія (мікро- та наноелектроніка, 

виготовлення оптичних елементів і т.п.) важливим є точність відтворення 

зображень шляхом фотолітографічного процесу. Точність відтворення, в свою 



93 

 
 

чергу, залежить від якості поверхні фоторезиста, який використовується в даному 

процесі, зокрема, в нашому випадку від якості поверхні плівок ХС.  

Як відомо, в традиційній фотолітографії використовуються свіжоосаджені 

плівки ХСН, які наносяться термічним методом. Проте такі термоосаджені 

халькогенідні шари мають невпорядковану структуру з різними типами дефектів 

наявністю пор та пустот, що впливає також і на якість їхньої поверхні. Якщо ж такі 

плівки відпалити, то вище згадані дефекти «заліковуються» і можна припустити, 

що якість поверхні відпалених шарів повинна покращуватись. Для підтвердження 

цього припущення були проведені дослідження якості поверхні плівок на різних 

етапах фотолітографічного процесу.  

Для досягнення поставленої мети ми досліджували величину шорсткості 

плівок ХСН. При проведенні досліджень визначали значення шорсткості поверхні 

зразка на різних стадіях фотолітографічного процесу: 

1) підкладка до нанесення робочих шарів;  

2) зразок із послідовно термічно нанесеними тонким адгезивним шаром (Cr) та шаром 

халькогеніду; 

3) зразок, який послідовно експонувався та протравлювався;  

4) зразок, який був відпалений та фотопротравлений. 

Для цього було виготовлено експериментальні зразки в однакових умовах для 

вимірювання шорсткості після кожного технологічного процесу, згаданого вище.  

На рисунку 3.8. представлено результати цих досліджень для потрійного 

халькогенідного скловидного напівпровідника As40S30Se30 на різних етапах його 

обробки.  

 



94 

 
 

 

Рис.3.7. Профіль поверхні зразків: 1 – кремнієва підкладка, 2 – свіжоосаджена 

плівка As40S30Se30 з адгезивним шаром Cr, 3 – свіжоосаджена, експонована та 

протравлена плівка As40S30Se30, 4 – відпалена As40S30Se30 плівка після 

фототравлення 

 

Крива 1 описує профіль поверхні кремнієвої підкладки на яку в подальшому 

осаджувались робочі шари. Середньоквадратична шорсткість (RMS) 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 збільшилась 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 несуцільна плівка, а скоріш за все, утворюється острівкова 

структура, тому в подальшому осаджений шар халькогеніду, в певній мірі, 

відтворював рельєф адгезивного шару, що призводило до зростання 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 з графіка, якість поверхні значно 
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погіршилась порівняно із поверхнею свіжоосадженої неекспонованої плівки та 

непротравленої плівки, на що вказує зростання шорсткості до 3,7 нм. Отримані 

результати дослідження узгоджуються із результатами, що висвітлені в роботі 

[134], 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 дещо 

меншими нерівностями на поверхні в порівнянні із свіжоосадженою та послідовно 

експонованою і протравленою плівкою. Це пояснюється тим фактом, що відпалені 

плівки ХС є більш впорядковані та однорідні і характеризуються меншою 

концентрацією дефектів, ніж свіжоосаджені невідпалені 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 [135, 136].  

 

3.3.3. Фотостимульоване травлення халькогенідів (анізотропне травлення), як 

аналог іонного травлення. 

В фотолітографічному процесі важливим є максимально точне відтворення в 

шарі фоторезиста зображення фотошаблона чи картини, створеної за допомогою 

інтерференційного поля. Точність відтворення зображення визначається різними 

факторами, зокрема, і величиною селективності протравлювача. 

Як відомо, повної селективності в процесі травлення халькогенідних 

фоторезистів досягти практично неможливо, як внаслідок товщинного градієнту 
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освітленості плівки фоторезисту, так і в силу інших чинників. Тому в традиційному 

процесі фотолітографії при травленні (особливо на кінцевому його етапі) може 

спостерігатись, 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, завдяки тому, що в 

даному методі процеси експонування та травлення здійснюються одночасно. В 

такому технологічному рішенні при освітленні верхнього шару плівки ХС 

відбувається його одночасне розчинення в травнику та видалення з поверхні 

плівки. Звільнений наступний (глибший) шар освітлюється з тією ж інтенсивністю, 

що й попередній. Швидкість розчинення буде такою ж як і швидкість розчинення 

верхнього шару, а селективність буде залишатись постійною. Таким чином 

спостерігатиметься підтримання анізотропного травлення по всій товщині 

фоторезистивної плівки ХС з тією ж селективністю, що й на початковому етапі 

травлення (якщо знехтувати певною зміною концентрації травника протягом 

процесу) за рахунок чого можна досягати глибокого рельєфу. Підтравлювання, в 

даному випадку матиме протилежну картину, а саме розширюватимуться верхні 

ділянки отримуваного рельєфу через те, що вони будуть контактувати з травником 

протягом найдовшого часу, в порівнянні із іншими ділянками рельєфу.  

Прикладом реалізації даного методу є створення періодичної структури 

методом фототравлення через шаблон. Для цього на підкладинку наносився шар 

халькогеніду з 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 поміщалась в оптичну 

схему де проводився процес експонування при застосуванні методу традиційної 

інтерференційної літографії. Потім здійснювалось послідовне протравлювання 
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верхнього халькогенідного шару та металічного через отриману халькогенідну 

маску. В результаті чого було сформовано маску на поверхі відпаленого 

халькогеніду As40S30Se30, у вигляді смужок золота з просторовою частотою 

1300 мм-1. Після цього відпалений шар As40S30Se30 із золотими смужками, які 

слугували шаблоном для експонування, опромінювався випромінюванням лампи, і 

одночасно протравлювався (фотостимульоване травлення відпаленого шару ХС 

через металічну маску). При цьому використовувався той ж селективний травник 

на основі амінів та інтегральне випромінювання ртутної лампи, що застосовувались 

в процесі традиційної літографії. 

 

 

Рис. 3.9. АСМ зображення дифракційної структури, створеної в шарі As40S30Se30 

методом фототравлення через Au маску [108]. 

На рис. 3.9 (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  

(h/d ≈ 0,3; h – глибина рельєфу, d – період гратки), а також якісна поверхня штрихів.  
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Сформована дифракційна структура має відповідні властивості дифракційної 

гратки. На рис. 3.10 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 штриха гратки обумовлюють високі (до 

60%) значення дифракційної ефективності у видимій та ближній ІЧ області 

спектру. 
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Рис. 3.10. 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. 

 

Таким чином, явище фототравлення дозволяє отримувати маски та рельєфні 

структури з глибоким рельєфом завдяки відсутності 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 [137]. 
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3.3.4. Тривалість зберігання чутливості фоторезистів. 

Як відомо, в традиційній літографії використовуються свіжоосаджені 

халькогенідні плівки. При осадженні їх на підкладки термічним методом, 

структура отриманих плівок 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 їх в якості фоторезистів в традиційній 

літографії, де процес опромінення плівок ХСН дає певне впорядкування їх 

структури та наближення до структури об’ємного скла. Тому можна стверджувати, 

що фоторезистивні 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 [138], 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 

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.  

До розгляду механізму фототравлення ми повернемось трішки пізніше, 

оскільки механізм фототравлення та травлення на реверсивних перетвореннях є 

тісно пов’язаними, тому природа цих явищ буде описуватись після викладення 

результатів по травленню на реверсивних перетвореннях.  
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Висновки до третього розділу. 

1. Показано, що протравлювачі негативної дії (для традиційного процесу) на основі 

амінів, розчиняють освітлені місця відпаленої плівки халькогеніду – тобто в 

процесі фототравлення, діють як позитивні протравлювачі. Швидкість 

фотостимульованого розчинення зростає зі збільшенням інтенсивності освітлення,  

а її спектральна залежність корелює зі спектром поглинання плівок ХСН.  

2. Показано, що ефект фототравлення дозволяє реалізувати фотолітографічний 

процес (в тому числі процес інтерференційної фотолітографії) на шарах відпалених 

халькогенідів.  

3. Ефект фототравлення дає можливість використовувати в якості фоторезистів в 

літографії, тонкі плівки халькогенідних скловидних напівпровідників на основі 

екологічно привабливих сполук германію.  

4. Ефект фототравлення реалізується на відпалених шарах халькогенідів, які 

характеризуються значно меншою дефектністю порівняно з термічно осадженими 

і невідпаленими плівками, що дозволяє отримувати якісніші літографічні маски та 

періодичні структури, які характеризуються кращою стабільністю при 

температурах нижчих за Тg.  

5. Розроблено та реалізовано  технологію інтерференційної літографії з 

використанням ефекту фототравлення на шарах ХСН. 

6. Літографія на основі ефекту фототравлення може використовуватись для 

отримання структур із глибоким рельєфом, тобто може виступати як аналог 

затратного іонного травлення. 
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РОЗДІЛ 4. ЛІТОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС НА РЕВЕРСИВНИХ 

ПЕРЕТВОРЕННЯХ В ХСН. ФІЗИКА ПРОЦЕСУ.  

 

Як зазначалось вище, у свіжонапилених плівках ХСН спостерігаються 

нереверсивні, малі реверсивні та перехідні фотостимульовані зміни. Ці 

перетворення призводять до зміни розчинності плівок ХСН в протравлювачах. 

Варто відзначити, що вклад фотостимульованих перехідних та реверсивних 

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 

за рахунок реверсивних фотостимульованих перетворень [139]. Було 

продемонстровано, що ці зміни розчинності також можуть бути використані в 

літографічному процесі шляхом оптимізації умов експонування та складу 

травників, що й було зроблено та запатентовано [140]. 

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. 
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4.1. Кінетики розчинення халькогенідних плівок. 

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. Режими відпалу плівок описані в розділі 2 даної роботи.  
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Рис. 4.1. Кінетики розчинення відпалених халькогенідних шарів складу Ge25Se75 

в травнику на основі амінів: крива 1 відповідає швидкості травлення 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 [141]. 

На рис. 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 
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експонованому в процесі травлення інтегральним випромінюванням тієї ж лампи 

(фототравлення).  

Як видно з рисунка вибраний травник 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. 4.1), в ~15 разів вища, ніж для літографії з 

використанням фототравлення (для витравлювання 0,5 початкової товщини та 

отримання відповідної глибини рельєфу). 
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Рис.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 [142]. 

 

Подальші дослідження проводились на різних складах халькогенідів на основі 

германію, зокрема, на Ge25Se75 та Ge33Se67. На рис. 4.2 представлено порівняльні 

кінетичні залежності травлення шарів Ge25Se75 та Ge33Se67 в селективному 
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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. 4.2 відповідають неекспонованому та 

проекспонованому шарам Ge33Se67 випромінюванням аргонового лазера 

(енергетична густина 25 мВт/см2, час експонування – 45 хв), криві 3 та 4 таким же 

чином обробленим шарам Ge25Se75, відповідно. 

Як можна бачити з рисунка, безводний протравлювач характеризується 

достатньо високою селективністю для відпалених шарів обох складів, причому для 

використовуваного протравлювача більшою 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) [143]. Це означає, що даний склад характеризується мінімальною кількістю 

«неправильних» гомополярних зв’язків, а величина селективності в ньому 

визначається не стільки величиною привнесених змін в результаті експонування, 

скільки співвідношенням їх 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. Тому подальші наші 

дослідження проводились на халькогенідах саме цього «самоорганізованого» скла, 

яке характеризується вищою світлочутливістю в даному процесі.  
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При оптимізації процесів обробки (нанесення, відпалу, експонування та 

травлення) плівок Ge25Se75 така селективність, яка досягнута в попередньому 

експерименті, є достатньою для реалізації фоторезистивного процесу на їх основі.  

 

4.2. Фотостимульовані реверсивні перетворення в плівках Ge-Se як основа 

резистивного процесу. 

 

В даному параграфі наведені дослідження, які направлені на підтвердження 

того, що в основі розглянутого в цьому розділі фотолітографічного процесу на 

відпалених плівках ХСН є саме реверсивні фотостимульовані зміни в цих 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 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 зразки одночасно протравлювались 

в розчині на основі амінів при температурі 25°С протягом 15 хв. 

В результаті протравлювання на всіх експонованих та протравлених зразках 

були сформовані структури, АСМ – зображення та профіль, однієї з яких 

представлено на рис 4.3.  
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Рис. 4.3. АСМ – зображення рельєфної структури на плівці Ge25Se75 [144]. 

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. Тому для порівняння ми досліджували 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 складає близько 

1,35 мкм, а глибина її рельєфу досягає ~ 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. 

Спектральний розподіл дифракційної ефективності отриманих граток 

наведений на рис. 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.  
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Рис. 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). 

 

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 [144]. 

 

4.3. Дослідження реверсивних перетворень в плівках ХСН методом 

комбінаційного розсіювання світла. 

 

Одним із способів отримання інформації про атомну структуру локального 

порядку, тобто про структурні одиниці плівок ХСН, є спектроскопія 

комбінаційного розсіювання світла (КРС), яка застосовувалась для дослідження 

трансформації плівок системи Ge-Se на різних етапах обробки від напилення і до 

процесу лазерного запису (експонування) на відпалених шарах. 
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Рис. 4.5. Спектри комбінаційного розсіювання світла плівок Ge25Se75: крива 1– 

свіжоосаджена плівка, 2 – відпалена плівка. 
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Рис. 4.6. Спектри комбінаційного розсіювання світла плівок Ge33Se67: крива 1 – 

свіжоосаджена плівка, 2 – відпалена плівка. 

Зразки для досліджень виготовлялись методом термічного осадження у 

вакуумі 2 × 10–3 Па, адгезивного шару Cr товщиною 30 нм та халькогенідного шару 

(Ge33Se67 та Ge25Se75) товщиною 200 нм на скляні підкладинки. На рис. 4.5 та 4.6 

приведені cпектри комбінаційного розсіювання світла плівок Ge25Se75 та Ge33Se67, 
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де криві 1 відповідають спектру КРС свіжонапилених плівок, 2 – тих ж плівок, 

відпалених при температурах близьких до Tg для відповідних стекол протягом 1 

години. 

Спектри раманівського розсіювання світла свіжоосадженими плівками (криві 

1 на рисунках 4.5 та 4.6) вказують на те, що їх структура є невпорядкованою і 

коливні моди, які характерні для об’ємних стекол відповідного складу (для більш 

наглядного порівняння на рис. 4.7. приведені КРС спектри стекол складу GexSex-1), 

в них є слабко вираженими, тому можна говорити, що ми маємо плівки певного 

компонентного складу з великою кількістю розірваних зв’язків (плівки є 

незаполімеризовані).  

 

Рис. 4.7. Спектри комбінаційного розсіювання світла GexSe100-x з різним вмістом 

Ge (x), де х змінюється в діапазоні 10%<x> 33.33% [143]. 
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Відпал при температурах близьких до Тg наближає властивості даних плівок 

до властивостей об’ємних стекол відповідного складу, що явно видно на рисунках 

4.5 та 4.6 (криві 2), де чітко проявляються моди в околі 200 та 217 см-1, що 

відповідають Сorner-Sharning та Edge-Sharning коливанням, відповідно, і є 

характеристичними в КРС спектрах стекол Ge-Se [143]. Крім того, різниця в 

компонентих складах чітко проявляється в співвідношенні інтенсивностей смуг, 

що відповідають Corner-Sharning моді та моди в околі 260 см-1, яка зумовлена 

коливаннями Se-Se в ланцюгах селену (chain mode) [143]. Необхідно відзначити, 

що певна полімеризація свіжоосадженої плівки досягається при її експонуванні 

світлом з області власного поглинання даного скла, на цьому і базується 

резистивний процес на необоротних змінах.  
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Рис. 4.8. КРС спектри плівки Ge25Se75: відпаленої (крива 1), відпаленої та 

експонованої протягом 10, 20 та 30 хвилин (криві 2, 3, 4, відповідно). 

Окрім того, автори роботи [143] досліджували вплив зміни концентраційного 

складу стекол розрізу Ge-Se на спектри КРС і показали, що величина 

співвідношення інтенсивностей Corner-Sharning моди та моди в околі 260 см-1 

зростає із збільшенням вмісту Ge в склі. Таку ж саму тенденцію ми спостерігаємо і 
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в нашому випадку, де при переході від Ge25Se75 до Ge33Se67 співвідношення між 

інтенсивностями цих піків змінюється в сторону збільшення (від ~2 до ~6) [142].  

На рис. 4.8 наведено раманівський спектр 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, відповідно). Час 

експонування плівок вибирався виходячи з можливості отримання чітко виражених 

змін в плівках, які можна було зафіксувати з допомогою КРС. 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 

фотоіндукованих процесів в ХСН. 

Можна віднести смуги І та ІІ, що проявляються в раманівському спектрі 

вихідного зразка (крива 1) до певного типу коливань на основі моделі 

неупорядкованої сітки запропонованої в роботі [143]. Така структурна сітка 

складається з тетраедрів GeSe4/2 зі спільною вершиною (І) та бітетраедрів Ge2Se8/2 

зі спільним ребром (ІІ) та містить також частку “неправильних” зв’язків. Згідно цієї 

моделі, смуга з частотою - 185 см-1 відповідає дихаючим модам тетраедрів GeSe4/2, 

які складаються з 4-х атомів Se і одного атома Ge, при чому в цій сітці тетраедри 

мають спільний атом Se. Смуга, що має частотне положення 205 см-1, відповідає 

дихаючій моді бітетраедрів Ge2Se8/2. Інтенсивна смуга (ІІІ) з частотою 260 см-1 

відповідає Se-Se коливанням в Sen ланцюжках. 

Слабоінтенсивні 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. 4.8 дія лазерного випромінювання (Езб =2,33 еВ) на плівку 

призводить до суттєвих змін як в інтенсивності основних смуг, так і їх частотного 

положення. Зокрема, інтенсивність смуги ІІІ на рис. 4.8, 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 
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частота вже складає 252 см-1. Інтенсивності смуг з частотами І та ІІ, навпаки, 

поступово зменшуються, в той же час низькочастотні зсуви в них незначні - 1,5 см-1.  

На рис. 4.9 показано зміну площ (інтенгральної інтенсивності) основних смуг 

КРС спектрів (рис. 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 ІІІ 

(крива 3) однозначно корелює зі зменшенням інтенсивності смуг І (крива 1) та ІІ 

(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 [142]. 

1 2 3 4

100

200

300

400

500 3

2

1

П
л
о
щ

а,
 в

ід
н

.о
д

.

№ кривої
 

Рис. 4.9. Зміна площ інтенсивних смуг КРС спектрів (рис. 4.8) з ростом 

експозиції лазерного опромінення: крива 1 відповідає зміні площі інтенсивної 

смуги з максимумом в околі 260 см-1, 2 – 185 см-1 та 3 - 205 см-1. 
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Варто також відзначити, що після припинення дії лазерного випромінювання 

на плівку її структура починає повільно релаксувати в напрямку початкового стану 

і спектр КРС змінюється відповідним чином (спостерігається 

низькотемпературний відпал, який відбувається при кімнатній температурі).  

150 200 250 300 350

 1

 2

 3

 4

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

, 
в
ід

н
. 

о
д

н
.

, см -1 

4

3

1

2

I

II

III

 

Рис. 4.10. Спектри КРС плівок Ge25Se75: крива 1 відповідає свіжонапиленій 

плівці, 2 – відпаленій плівці, 3 - відпаленій та експонованій плівці, 4 – повторно 

відпаленій плівці. 

На рис. 4.10. представлено спектри КРС тієї ж плівки, що й на рис. 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 І та незначне збільшення піку в околі ІІІ (зростання 

кількості зв’язків Se-Se) (крива 3). Саме ці зміни і дозволяють здійснювати 

селективне розчинення плівки. Це підтверджує і крива 3, яка описує більш 

невпорядковану структуру плівки порівняно із неекспонованою (крива 2). 

Повторний відпал наближає властивості плівки до вихідних (крива 4). При 



114 

 
 

порівнянні кривих 2, 3 та 4 варто відзначити, що необхідно приділяти увагу не 

скільки на інтенсивності основних піків, скільки на їх співвідношення. 

 

4.4 Механізми явищ фотостимульованого травлення та травлення на 

реверсивних перетвореннях. 

 

Важливим моментом при дослідженні та застосуванні будь-якого явища, в 

тому числі, фототравлення та травлення на реверсивних перетвореннях є розуміння 

їхніх механізмів. Структура відпаленої плівки халькогенідного скла наближається 

до структури об’ємного скла відповідного стехіометричного складу (рівноважний 

стан) і схематично з’єднання атомів в такій плівці показано на рис. 4.11 (І,а). (Тут 

потрібно відмітити, що для схематичної демонстрації наших модельних уявлень ми 

вибрали одне з найбільш вивчених та часто застосовуваних з такою метою скло 

складу As2S3). Процес експонування плівки ХСН фотоактивним світлом порушує 

встановлену рівновагу і призводить до певної перебудови зв’язків. Структуру такої 

плівки при опроміненні, скоріш за все, можна охарактеризувати станом динамічної 

рівноваги, що визначається умовами освітлення (інтенсивність, довжина хвилі) та 

температурою при якій це опромінення відбувається. І такий стан підтримується до 

тих пір, допоки плівка ХСН піддається освітленню. Такий динамічний стан 

порівнянний із структурою скла при температурі поблизу Tg [145]. 

Що ж таке стан динамічної рівноваги та чим він характеризується? 

Як відомо, при достатній освітленості, в плівці ХСН генерується значна 

концентрація фотозбуджених носіїв, що призводить до певних структурних змін у 

ній. Це підтверджується in-situ EXAFS, ЕПР і КРС дослідженнями 

фотоструктурних змін в плівках ХСН [53]. Було показано, що початковим етапом 

процесу є формування динамічних міжланцюгових зв'язків шляхом 

фотоіндукованого розпарювання електронів неподіленої пари. Наступні релаксації 

зв'язків (в тому числі і їх розриви) приводять до метастабільних структурних змін. 

Про це свідчить і явище фотостимульованої текучості (фотоіндукованої 

пластичності) в плівках бінарних халькогенідів та селену [59], яке характеризується 
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зниженням в'язкості та підвищенням 

текучості плівок ХСН при їх експонуванні 

світлом достатньої інтенсивності і 

спостерігається тільки під час освітлення цих 

плівок. Було запропоновано кілька 

мікроскопічних механізмів фотоіндукованої 

пластичності [146, 147]. Фріцше [146] вважає, 

що фотоіндукована пластичність пов’язана із 

фотогенерацією пар змінної валентності та 

рекомбінаційно стимульованим 

переміщенням атомів. 

Інші автори [147], базуючись на 

результатах EXAFS і комбінаційного 

розсіювання світла, запропонували, 

пояснення згідно якого, сітка ковалентних 

зв'язків трансформується шляхом їх розриву і 

утворення нових звязків, що підтверджується 

результатами EXAFS, і по-друге, це 

ослаблення міжмолекулярних і 

міжланцюгових зв'язків (що узгоджується з 

КРС результатами [53]. Одним із етапів 

формування таких перехідних змін структури 

є безвипромінювальна рекомбінація 

фотозбуджених електрон-діркових пар шляхом формування самозахоплених 

екситонів [148], які, в випадку халькогенідних стекол, фактично являють собою 

обірвані зв’язки з протилежними зарядами, що розташовані близько (в межах 

кулонівської взаємодії) один до одного (рис. 4.11 (І,б)). Рекомбінація таких 

екситонів призводить як до повернення зв’язків до вихідних, так і до утворення 

нових, в тому числі гомополярних зв’язків (рис. 4.11 (І,в)). При експонуванні ці 

процеси перебувають в певній динамічній рівновазі. 

 

Рис. 4.11 Схематичне зображення 

фрагментів структури плівки 

As2S3: до промінення (а), при 

освітленні (а, б, в) та після 

опромінення (а, в) відпаленої 

плівки.  
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Яка ж причина збільшення швидкості розчинення відпаленої плівки в процесі 

її експонування, інакше кажучи, появи явища фототравлення? Якщо таку плівку 

(рис. 4.11) занурити в травник, то зрозуміло, що наявність розірваних зв’язків та 

самозахоплених екситонів сприятиме більш швидкій взаємодії молекул травника з 

атомами скла та зростанню швидкості розчинення у травнику в місцях де плівка 

освітлюється. Тобто реакція фоторозчинення ХСН, перш за все, стимулюється 

обірваними зв’язками та самозахопленими екситонами. 

Окрім цього, в літературі було розглянуто механізм розчинення плівки ХСН, 

який пояснюється на одному із найпоширеніших стекол складу As2S3. [149, 150]. 

Для безводних протравлювачів на основі амінів, які найчастіше використовуються 

в наших експериментах, найбільш детальні дослідження процесу розчинення в них 

плівок ХСН виконані в роботі [149]. Автори показали, що розрив полімерної сітки 

плівки 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 арсену, що може бути виражене наступним чином [149]: 

(C2H5)2NH+Sn→(C2H5)2NH +Sn
-        (4.1) 

(C2H5)2NH +Sn
- + As2S4/2 → (C2H5)2NH +Sn

-AsS2/2 + (C2H5)2NAsS2/2  (4.2) 

Така реакція більш швидка, ніж взаємодія цього ж протравлювача з 

бездефектним стехіометричним склом, яке включає в основному гетерополярні 

зв'язки:  

As2S3 + 6(C2H5)2NH → ((C2H5)2NH2)3AsS3 + As((C2H5)2N)3    (4.3) 

Коли експонування або відпал свіжонапиленої плівки ХС зменшує кількість 

гомополярних зв'язків, це приводить до суттєвого сповільнення швидкості 

розчинення халькогенідних плівок і, навпаки, – будь-які перетворення в плівках, 

що призводять до зростання концентрації гомополярних зв’язків, особливо зв’язків 

халькоген-халькоген, дадуть результат зростання швидкості травлення цих плівок. 
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При опроміненні, тобто при поглинанні енергії в плівці відбуваються певні 

перетворення, а саме: 

- розрив зв’язків між атомами (рис. 4.11, а), 

- генерування самозахоплених екситонів (рис. 4.11, б), 

- утворення гомополярних зв’язків (рис. 4.11, в). 

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, генерування у плівці ХСН під час експонування самозахоплених 

екситонів, концентрація, яких зростає зі збільшенням кількості світлової енергії 

(інтенсивність опромінення, спектральний склад), що поглинається плівкою в 

одиницю часу. 

При розгляді механізму травлення на реверсивних перетвореннях варто 

відзначити наступні факти: 

1. Реверсивні перетворення – це невеликі зміни структури плівки, які 

зберігаються після виключення експонування та які можуть бути ліквідовані 

шляхом відпалу. 

2. Збільшення часу експонування, тобто експозиції, призводить як до 

збільшення швидкості травлення такої плівки в травнику, так і до збільшення 

кількості гомополярних зв'язків, що підтверджується нашими дослідженнями 

[142]. В нашому випадку на зростання кількості гомополярних зв’язків внаслідок 

збільшення часу експонування вказує і зростання на спектрах КРС смуги в околі 

260 см-1, що відповідає зв’язкам Sе-Sе. 

3. Як показано авторами [149] (див. вище), розрив полімерної сітки плівки 

халькогенідів при травленні відбувається, в першу чергу, по гомополярним 

зв'язкам Тому, на нашу думку, основною причиною виникнення селективності 

травлення плівок ХСН в послідовному фоторезистивному процесі є утворення 

певної концентрації (яка залежить від експозиції) гомополярних зв’язків в 

результаті експонування відпаленої плівки.  
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Висновки до четвертого розділу. 

1. Показано, що літографічний процес, який реалізується на відпалених шарах стекол 

розрізу Ge-Se послідовним експонуванням та селективним травленням 

безпосередньо пов’язаний із реверсивними фотоструктурними змінами, які можуть 

бути ліквідовані шляхом повторного відпалу. Цикли відпал-експонування можна 

повторювати без значних змін характеристик отримуваних структур.  

2. Показано, що реверсивним фотостимульованим змінам у відпалених плівках 

Ge25Se75 притаманні руйнування їх основних структурних одиниць та збільшення 

концентрації гомополярних зв’язків халькогену, причому, відпал експонованих 

плівок призводить до зворотнього процесу.  

3. Показано, що літографічний процес на відпалених плівках може бути реалізовано 

шляхом не лише їх одночасного, а й послідовного експонування та селективного 

травлення. При цьому необхідна величина експозиції на 1 – 1,5 порядки більша, 

ніж при фототравленні. 

Таким чином, було 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, 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 наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ФОТОЛІТОГРАФІЇ НА ФОТОСТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ В ХСН. 

 

5.1. Формування оригіналів оптичних сигналограм. 

 

Вище було показано можливість створення фотолітографічних процесів на 

плівках ХСН з використанням як ефекту фототравлення, так і травлення на 

реверсивних фотоструктурних перетвореннях. В даному параграфі розглянемо 

експериментальні дослідження запису мікрорельєфних структур та створення 

оптичних сигналограм на плівках неорганічних фоторезистів на основі Ge із 

застосуванням процесу травлення на реверсивних фотоструктурних 

перетвореннях. 

Лазерна літографія чи іншими словами запис рельєфних структур за 

допомогою сфокусованого променя широко використовується для формування 

субмікронних рельєфних структур, зокрема, оптичних дисків-оригіналів, 

синтезованих голограм, дифракційних оптичних елементів, тощо. З розвитком 

технології та збільшенням кількості інформації суттєво зменшуються мінімальні 

розміри елементів таких рельєфних структур. Щоб отримати рельєфні структури з 

розмірами порядку 100-200 нм при експонуванні необхідно використовувати 

лазери з довжиною хвилі 378-405 на. Важливим є також і застосовування 

матеріалів, які б могли забезпечити достатню роздільну здатність та володіти 

необхідними оптичними параметрами. 

Вибрані для цього халькогенідні матеріали, а саме стекла різних складів з 

розрізу Ge-Se, характеризуються високим оптичним поглинанням в 

короткохвильовій області спектру. Тому для певних складів, поглинання 

використовуваного лазерного випромінювання ( = 405 нм) відбувається в 

приповерхневому шарі товщиною 40-50 нм, то відповідно, і забезпечити 

селективність травлення ми можемо лише на таких товщинах. 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 
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для створення оптичних сигналограм. Тому необхідно оптимізувати склад 

фоторезисту, щоб була можливість отримувати на них малодисперсні структури з 

висотою елементів порядку 100 нм. 

Для вибору складів фоторезистів були досліджені спектри пропускання та 

відбивання тонких плівок Ge-Se, на основі яких розраховано їх оптичні параметри 

– коефіцієнт поглинання та показник заломлення n. Оптичні константи плівок були 

розраховані В.М. Рубишем із співробітниками за методикою, яка детально описана 

в [151]. 

Величини ширини псевдо забороненої зони Eg досліджуваних плівок, які 

визначались із співвідношення Тауца (5.1) шляхом екстраполяції залежностей 

[α(hν)·hν]1/2~f(hν) до α(hν)=0, приведені в табл.1. 

α(hν)·hν=В(hν-Еg)
2,           (5.1)  

де α – коефіцієнт поглинання, hν – енергія фотона, В – постійна, що постійна, 

що відображає на скільки різко зростає поглинання з енергією. 

Варто відзначити, що отримані значення дещо відрізняються від значень 

отриманих в [152] (1,452, 2,073 и 2,044 еВ відповідно). Проте відносний хід 

залежності краю поглинання від складу корелює із літературними даними, тобто, 

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. 

 

Таблиця 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 
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Показники заломлення плівок визначались із спектрів пропускання згідно 

методики, описаної в [153] на довжині хвилі 1 мкм. Значення n плівок для системи 

Ge-Se знаходяться в межах 2,304-2,824 (табл. 1). 

Отримані закономірності були використані при дослідженні процесів запису 

дисків-оригіналів. Приклад отриманої мікроструктури сформованої на Ge33Se67 

представлений на рис. 5.1. 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 слід зауважити, що час травлення для всіх зразків 

був однаковим. Збільшення потужності експонуючого випромінювання 

призводило лише до збільшення ширини елементів, що записувались 

(витравлювались під час протравлювання) (рис. 5.1 а, б).  

 

а) 

 

б) 

Рис. 5.1. Мікрорельєфні структурі, записані на неорганічному фоторезисті 

Ge33Se67 при різних потужностях експонуючого випромінювання: а) – 0,2 мВт,  

б) – 0.5 мВт. 

Отримані результати вказують на те, що випромінювання даної довжини хвилі 

( = 405 нм) сильно поглинається плівкою Ge33Se67 і отримувана глибина рельєфу 
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відповідає глибині проникнення лазерного випромінювання в плівку і 

фотоструктурні перетворення відбуваються лише на глибині проникнення світла в 

дану плівку. 

При збільшенні вмісту селену (від Ge33Se67 до Ge25Se75) у плівках край власного 

поглинання зсувається у короткохвильову область спектру, відповідно коефіцієнт 

поглинання на довжині хвилі експонування зменшується, а це в свою чергу 

призводить до збільшення глибини проникнення випромінювання в 

фоторезистивний шар.  

 

а) 

 

б) 

Рис.5.2. Мікрорельєфні структури, записані на неорганічному фоторезисті 

Ge25Se75 при різних потужностях експонуючого випромінювання: а) – 0,26 мВт, 

б) – 0,42 мВт. 

На рис. 5.2. представлено АСМ-зображення мікрорельєфних структур 

сформованих в неорганічному фоторезисті Ge25Se75. При всіх досліджуваних 

потужностях експонуючого випромінювання в місцях засвітки проходило 

протравлювання халькогенідного шару до підкладки, при цьому глибина рельєфу 

для всіх зразків складала 120 нм при вихідній товщині шару – 200 нм. 
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Неспівпадання даних величин (глибини рельєфу та товщини шару) пояснюється 

неабсолютною селективністю травника в даному процесі [106]. 

Проведені дослідження показали, що при збільшенні потужності 

випромінювання на виході з мікрооб’єктива ширина доріжок поступово 

збільшується. Як видно з рисунків в поперечному розрізі вони мають форму 

близьку до рівнобедреної трапеції. В табл. 2 наведена експериментально отримана 

залежність ширини заглиблень (пітів) від потужності випромінювання на виході 

мікрооб’єктива при використанні фоторезистивного шару складу Ge25Sе75, яка була 

виміряна за допомогою атомно-силового мікроскопа. Як видно із таблиці ширина 

пітів, яку можна отримати в досліджуваних умовах експонування, сягала 390-740 

нм. Отримані результати задовольняють параметрам, які необхідні для створення, 

як звичайних, так і DVD компакт-дисків [154]. 

 

Таблиця 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 

 

При подальшому збільшенні вмісту селену в ХСН складу Ge-Se (від Ge25Se75 

до Ge20Se80) край поглинання знову повертається (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. 5.3 показано АСМ-зображення мікрорельєфної структури, 

яка отримана на неорганічному фоторезисті і складу Ge20Se80. Видно, що для цього 

складу ХС на поверхні шару фоторезисту в результаті експонування та 

селективного травлення формується значна кількість дефектів. Це пояснюється 

виділенням фаз, які є збагачені селеном. Тому ХС такого складу не є придатними 

для формування оригінальних сигналограм. Натомість, халькогенідний фоторезист 

складу Ge25Se75 найкраще задовольняє таким вимогам.  
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Рис. 5.3. АСМ-зображення мікрорельєфної структури, отриманої на 

неорганічному фоторезисті Ge20Se80. Потужність експонуючого випромінювання 

– 0,26 мВт. [155]. 

 

5.2. 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 200ºС. Щодо 

температури відпалу плівок на основі германієвовмісних халькогенідів, то 

потрібно відзначити, що Тg плівок GeхSe1-х дуже сильно залежить від х, і змінюється 

в межах від 50 ºС до 420 ºС. А оскільки фототравлення спостерігається і на 

невідпалених германідних плівках (див рис. 3.4), то температура відпалу 

вибиралась із практичних цілей і складала, в більшості випадків порядку 200ºС. 

Далі проводилось одночасне (протягом 50 хв) експонування інтерференційною 

картиною створеною когерентними світловими пучками випромінювання 

аргонового лазера з довжиною хвилі 476 нм та селективне протравлювання шару 
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фоторезиста в травнику на основі безводного розчину етилендіаміну, іншими 

словами використовували процес фототравлення. В результаті вищенаведених дій 

на поверхні шару халькогеніду отримували одновимірний (1D) періодичний рельєф 

(дифракційну гратку) із заданою умовами експонування просторовою частотою, 

АСМ-зображення та профіль якої показаний на рис. 5.4. 

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 

фоторезисту хоч із набагато меншою швидкістю, ніж освітлені. 

 

Рис.5.4. АСМ – зображення (а) та форма профілю (б) дифракційної структури 

сформованої в шарі Ge25Se75 методом фотостимульованого травлення. 

На рис. 5.5. 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 при 

температурі 200оС 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 є близькою до 

синусоїдальної, просторова частота 1700 мм-1, а глибина профілю – 65 нм.  
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Рис.5.5. АСМ – зображення (а) та форма профілю (б) дифракційної структури, 

сформованої в шарі Ge25Se75 методом фотостимульованого травлення. 

Як видно із наведених зображень (рис. 5.4 та 5.5) 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 факти: зменшення селективності та погіршення якості 

поверхні отриманої структури. Тому все ж таки важливо дотримуватись 

оптимальних умов, для отримання максимально можливих параметрів (див. розд. 2). 

Дослідження дифракційних характеристик структури представленої на  

рис. 5.5 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 
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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. 
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Рис. 5.6. Спектральна залежність дифракційної ефективності η гратки 

сформованої за допомогою фототравлення (АСМ зображення показано на 

рис.5.5): криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та паралельному 

розташуванню електричного вектора до штрихів гратки. 

На рис. 5.6 наведена спектральна залежність дифракційної ефективності 

гратки показаної на рис. 5.5 [156]. Криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному 

(Es) та паралельному (Ep) розташуванню електричного вектора світлової хвилі 

відносно штрихів гратки. 

На рис. 5.7 зображені кутові залежності дифракційної ефективності η(φ) для 

зразка, представленого на рис. 5.5. Вимірювання проведені для обох поляризацій 

падаючого випромінювання. 

Зв'язок між дифракційними характеристиками граток і формою профіля 

штрихів та глибиною модуляції (відношення глибини штриха до періоду гратки) 

досліджувався багатьма науковцями [157, 158]. Зокрема, в [157] теоретично 
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досліджувалась спектральна залежність дифракційної ефективності для 

дифракційних граток з симетричною формою профілю штриха. Автори показали, 

що змінюючи форму штриха можна контролювати положення максимуму η на осі 

довжин хвиль та ширину робочого інтервалу гратки. Якщо ми порівняємо наші 

результати на рис. 5.6, 5.7 із теоретично розрахованими характеристиками для 

граток з синусоїдальним профілем штриха, то отримаємо якісну відповідність 

спектральних та кутових залежностей η.  
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Рис. 5.7. Кутова залежність дифракційної ефективності гратки (АСМ зображення 

показано на рис.5.5): криві 1 та 2 відповідають перпендикулярному та 

паралельному розташуванню електричного вектора до штрихів гратки.  

Для збільшення просторової частоти граток було застосовано імерсійну 

інтерференційну літографію, технологічні етапи якої детально описані у другому 

розділі. Щоб зменшити період дифракційних структур (збільшення просторової 

частоти інтерференційної картини) в оптичний шлях когерентних пучків вводять 

оптичний рефракційний елемент (рефракційну призму) з показником заломлення 

n>1 [159], оптичний зв’язок між яким та фоторезистом забезпечують шляхом 
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використання імерсійної рідини для усунення повітряного проміжку між їх 

поверхнями, тобто імерсійну рідину наносять на відповідну грань призми та 

притискають до цієї грані підкладинки з фоторезистом (див рис. 2.8). Такий спосіб 

дає можливість зменшити період структури в n раз при тих значеннях довжини 

хвилі когерентного світла та кута сходження променів [160]. 

На рис. 5.8 представлено АСМ зображення дифракційної гратки, що 

сформована в плівці Ge25Se75 методом імерсійної інтерференційної літографії з 

використанням фотостимульованого травлення (див. параграф 2.6) [161]. 

Просторова частота записаної гратки – 4330 мм-1; глибина профілю – 25 нм. Форма 

штрихів гратки є близькою до синусоїдальної. Запис гелій-кадмієвим лазером 

(λ = 441,6 нм) гратки тривав протягом 50 хв, а розмір зразка складав 30×30 мм при 

потужності лазерного випромінювання 25 мВт. При наявних технологічних 

рішеннях в наших умовах можна досягти просторової частоти до 8000 лін/мм, якщо 

ж використовувати ультрафіолетову лінію (λ = 325 нм) вище вказаного лазера, то 

можна збільшити просторову частоту до 10 000 лін/мм [113]. 

 

Рис. 5.8. АСМ зображення дифракційної гратки записаної в шарі Ge25Se75 

методом імерсійної інтерференційної літографії з використанням фототравлення 

та профіль штрихів.  

Для створення дифракційних граток на плівках ХСН на основі германію було 

також застосовано і метод фотолітографії на реверсивних фотоструктурних 

перетвореннях, мається на увазі не одночасного, а розділеного в часі експонування 
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та хімічного рідинного травлення. Прикладом застосування такого процесу був 

запис граток на шарах Ge25Se75, які піддавались термічному відпалу певну кількість 

раз (див. параграф 4.2). Параметри отриманих структур технологічно були задані 

та досліджено їх дифракційні характеристики. 

Інтерференційна літографія з використанням халькогенідних фоторезистів 

дозволяє формувати структури і більш складних конфігурацій, ніж 1-D гратки. 

Технологічно це досягається за рахунок декількох експозицій інтерференційною 

картиною від двох когерентних пучків, або ж за рахунок складної інтерференційної 

картини сформованої декількома когерентними пучками. Як приклад такої 

структури на рис 5.9 представлено АСМ зображення 2-D 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. 5.9. АСМ – зображення 2-D гратки, записаної в шарі Ge25Se75 [162]. 

Форма профілю такої гратки наведена на рис. 5.10. Як можна бачити із рисунка 

елементи даної структури мають вигляд виступів пірамідальної форми. 
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Діагональний переріз профілю є близьким до трикутного. Висота рельєфу та 

скважність структури залежить від часу травлення.  

 

  

Рис. 5.10. Форма профілю 2-D гратки, записаної в шарі Ge25Se75 методом 

послідовного експонування та травлення. 

 

Таким чином було продемонстровано, що технологія інтерференційної 

літографії з використанням халькогенідних скловидних напівпровідникових 

фоторезистів дозволяє створювати дифракційні (1-D та 2-D) структури на основі 

екологічно прийнятних сполук Ge-Se за допомогою різних фотолітографічних 

процесів (фототравлення та літографічний процес на реверсивних перетвореннях). 

Варто також відмітити, що створені такі фоторезистивні структури на різних 

робочих матеріалах (підкладка чи металічний шар) в подальшому можна 

використовувати в якості літографічної маски для профілювання тих матеріалів, на 

яких створено ці структури.  

 

5.3. Субхвильові металеві структури. 

 

Метод інтерференційної літографії разом із халькогенідними скловидними 

напівпровідниками дозволяє не лише створювати структури різного профілю на 

халькогенідних шарах, а також є придатним для формування періодичних 

одновимірних та двовимірних наноструктур на поверхні інших матеріалів, 

використовуючи халькогенідні фоторезисти в якості масок. В даному параграфі 



132 

 
 

представлені отримані методом інтерференційної літографії субхвильові металічні 

структури та результати дослідження їх характеристик, а також 

мікропрофілювання кремнієвих пластин [163].  

Технологія створення субхвильових металічних структур здійснювалась 

наступним чином. 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 (Al з товщиною 20 – 120 нм і 

шарів ХСН (Ge25Se75) з товщинами від 50 нм до 300 нм. В якості підкладок 

використовувались поліровані скляні пластини розміром до 50×50 мм. 

Запис інтерференційних структур на відпалених плівках ХСН здійснювався за 

допомогою інтерференційної картини від випромінювання гелій-кадмієвого лазера 

(довжина хвилі λ = 441,6 нм) з заданою просторовою частотою. Величина 

експозиції при записі граток (1-D структури) складала 0.2-0.5 Дж/cм2. В результаті 

післяекспозиційної обробки в селективному протравлювачі на основі амінів 

формувалась літографічна маска через яку травилась плівка металу (Al) (в травнику 

на основі хлористо-водневої кислоти), температура при якій проводилось 

травлення – 200С. Після видалення в розчині лугу залишків фоторезисту, 

промивання та висушування отримували сформовану металеву періодичну 

структуру.  

 

 

Рис. 5.11. Фазова пластинка на основі субхвильової Al гратки. Напівширина 

металевого штриха – 280 нм, висота – 115 нм. 
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На рис. 5.11 показано АСМ зображення та профіль перерізу Al гратки з 

періодом 500 нм (просторова частота 2000 мм-1). Для даної гратки час травлення 

металевого шару через сформовану халькогенідну маску тривав 20 секунд, а для 

гратки, що зображена на рис. 5.12 – 40 секунд.  

 

 

Як видно з рисунків, сформовані субхвильові металеві структури суттєво 

відрізняються шпаруватістю та формою перерізу штриха. Збільшення часу 

травлення призводить до зменшення ширини штриха (така ситуація 

спостерігається при значному «перетравлюванні», внаслідок чого зменшується і 

його висота), а форма профілю змінюється від трапецевидної до трикутної [164]. 

Технологія літографічного процесу на реверсивних перетвореннях дозволяє 

виготовляти мікропрофільовані одно- та двовимірні періодичні структури з 

просторовою частотою до 5000 мм-1
. Як приклад, на рис 5.13. представлено АСМ-

зображення нанодротів Сr на кремнієвій підкладці. Період отриманої структури 

складав 330 нм, ширина нанодроту – 120 нм, висота – 40 нм. 

Таким чином були отримані структури з субмікронними розмірами елементів 

на підкладках з розмірами до 50×50 мм. Збільшення розмірів підкладки, на якій 

могла бути сформована дана структура обмежувалось в нашому випадку 

Рис. 5.12. Фазова пластинка на основі субхвильової Al гратки. Напівширина 

металевого штриха – 130 нм, висота – 65 нм. 
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інтенсивністю випромінювання лазера, яким здійснювався запис інтерференційної 

картини. 

 

 

Рис. 5.13. АСМ зображення та профіль Cr нанодротів сформованих на кремнієвій 

підкладці [165]. 

Отримані структури можуть бути використані для підвищення ефективності 

електронної емісії, в сенсорних і оптоелектронних пристроях (що базуються на 

плазмонних системах), а також як профільовані підкладки для дослідження 

поверхневого плазмонного резонансу (див. 5.4). 

Для прикладу, якщо створити такі субхвильові структури на кремнієвих 

підкладках, то можна в подальшому з їх допомогою мікропрофілювати той же 

самий кремній. 

Процес профілювання здійснювався наступним чином. На попередньо 

очищену (в тому числі і від окислу) кремнієву підкладку шляхом термічного 

осадження у вакуумі 2×10-3 Па були послідовно нанесені шар металу (Au) 

товщиною 20 нм та шар халькогеніду Ge25Se75 товщиною 100 нм. Експонування 

зразків для виготовлення резистивної маски здійснювалось інтерференційною 

картиною створеною двома когерентними пучками випромінювання гелій-

аргонового лазера з довжиною хвилі 476 нм. При цьому зразок розміщувався в 

кюветі заповненій травником, тобто застосовувався метод фототравлення 

халькогенідного фоторезисту. Тривалість процесу фототравлення визначалась 

часом повного розчинення плівки в освітлених місцях та величиною скважності, 
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необхідної для даної задачі (збільшення часу травлення вело до збільшення 

скважності).  

Таким чином формувалась літографічна маска із халькогеніду Ge25Se75 через 

яку, в послідуючому, протравлювався шар металу для створення відповідної 

металічної маски. Для травлення шару золота використовувався травник на основі 

спиртового розчину KaI:I2. Потім видалялись залишки фоторезисту із робочої 

поверхні. Після чого проводилось травлення кремнієвої підкладки в травнику 

HF/H2O2 із застосуванням методу стимульованого металом травлення кремнію 

[166]. Для цього пластину кремнію із золотою маскою поміщали посудину 

заповнену травником. Суть стимульованого металом травлення кремнію полягає в 

тому, що в процесі травлення ділянки кремнію, які контактують з металом 

протравлюються набагато швидше в порівнянні із ділянками, що не були покриті 

металом. Фактично метал занурювався в пластину кремнію, виступаючи при цьому 

певним каталізатором процесу травлення кремнію. 

На рис. 5.15 наведено зображення профільованої кремнієвої підкладки та 

поперечний переріз отриманого рельєфу. Глибина отриманих заглиблень є 

достатньо великою (близько 200 нм), а розміри отворів 0,7 мкм, форма самого 

профілю є близькою до прямокутної. 

 

Рис. 5.15. АСМ зображення мікропрофільованого кремнію та його діагональний 

профіль [141]. 
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Період отриманої структури 1,35 мкм. Фактично ми отримали зразки 

макропористого кремнію. При чому варто відзначити, що періодичністю даної 

пористості (розміри пор та відстань між ними) можна технологічно керувати в 

певних межах.  

 

5.4. Створення металевих плазмонних структур. 

 

Не менш цікавим застосуванням інтерференційної літографії та 

халькогенідних фоторезистів є створення з їх допомогою періодичних металевих 

плазмонних структур та підкладок для оптичних сенсорів на основі плазмонного 

резонансу [167], чи поверхнево підсиленого комбінаційного розсіяння світла [168], 

та ін. Такі структури формуються за допомогою сучасних літографічних 

технологій, зокрема таких як електронно-променева чи іонно-променева 

літографія, наносферна літографія, наноштампування, оптична літографія в далекій 

ультрафіолетовій області [169, 170], в результаті чого вартість таких структур є 

досить високою, що ставить під сумнів можливість їх широкого практичного 

використання. Актуальність використання саме нашої методики полягає в 

дешевизні отримуваних виробів, порівняно із вищенаведеними. До того ж, 

інтерференційна літографія, є більш простою та технологічною, яку можна 

використовувати для формування впорядкованих металевих наноструктур 

[171, 172].  

При створенні плазмонних структур важливими є їхні морфологічні 

характеристики та особливості збудження плазмонів, які отримуються в цих 

структурах. В даному параграфі представлено дослідження впливу різних етапів 

обробки (травлення та термічна обробка) на ці параметри в золотих субмікронних 

періодичних структурах, що були виготовлені.  

Вище було показано (параграф 5.3), що процес травлення, а саме його 

тривалість, впливає на профіль отримуваних структур (спостерігається зміна 

трапецивидного профілю до трикутного). Іншим методом, за допомогою якого 

можна модифікувати профіль елементів металевих структур є термічна обробка 
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(відпал). Цікавою особливістю даного методу є те, що модифікація форми профілю 

проводиться на вже сформованих зразках із певним періодичним рельєфом. 

Найяскравіше це демонструється (вплив відпалу) на плазмонних структурах на 

основі золота. В роботі [173] детально представлено дослідження впливу відпалу 

на повітрі на термічно осадженні у вакуумі зразки, що представляють собою шари 

золота з ефективною товщиною від 1 до 12 нм. Досліджувалась зміна 

морфологічних та оптичних властивостей розупорядкованих Au наноострівців в 

інтервалі температур відпалу від 250 до 450oC. Було встановлено, що в інтервалі 

температур 350 - 450oC формуються наноострівці Au сферичної та еліпсоїдної 

форми, морфологія цих острівців та спектр плазмонного резонансу залежить від 

номінальної товщини золота та температури послідуючого етапу відпалу, в той же 

час практично не залежить від часу відпалу зразка.  

Ми досліджували вплив відпалу у вакуумі в інтервалі температур від 350 до 

450oC на періодичні Au структури, які були отримані методом інтерференційної 

літографії з використанням халькогенідних фоторезистів. При чому потрібно 

відзначити, що при виготовленні даних структур використовувався традиційний 

процес інтерференційної літографії, тобто, в якості фоторезистів застосовувались 

свіжоосаджені плівки ХСН. Було встановлено, що оптимальна температура для 

наших зразків з товщинами Au від 30 до 60 нм є 400oC – при нижчих температурах 

вплив відпалу недостатній для суттєвої морфологічної трансформації, а при 450oC 

починається утворення агломерацій та розупорядкування елементів їх структури. 

На рис. 5.16 представлено АСМ зображення та профіль перерізу Au гратки з 

періодом 500 нм сформованої методом інтерференційної літографії на скляній 

підкладці. Шпаруватість структури близька до 50%, товщина шару золота – 35 нм, 

форма штриха трапецевидна, навіть близька до прямокутної. 
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Рис. 5.16. АСМ зображення та профіль перерізу періодичної Au структури з 

періодом 500 нм [174]. 

 

На рис. 5.17 показано зображення та профіль штрихів цієї ж гратки після 

відпалу. Процес відпалу відбувався у вакуумі при температурі 400oC протягом 15 хв. 

Як видно із порівняння вище наведених рисунків, в результаті відпалу можна 

спостерігати певні зміни форми профілю штрихів. Трапецевидний профіль з 

плоскою поверхнею штриха трансформувався у випуклий з меншою 

напівшириною та більшою висотою. Дослідження гістограми висот гратки 

показало, що початкова висота штриха 35±2 нм зросла внаслідок відпалу до 

54±10 нм, тобто плоскі наносмужки Au під час відпалу під дією сил поверхневого 

натягу трансформувались в напівциліндричні нанодроти. 

 

Рис. 5.17. АСМ - зображення та профіль штрихів Au гратки після відпалу. 
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Рис. 5.18. АСМ зображення та профіль перерізу періодичної бінарної Au 

структури з періодом 500 нм. 

Ще більший вплив термічного відпалу спостерігається на двовимірній 

впорядкованій плазмонній структурі. На рис. 5.18 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 циліндрів 

з плоскими вершинами.  

 

Рис. 5.19. АСМ — зображення та профіль бінарної структури після відпалу. 

На рис. 5.19 показано, як змінюються ці елементи в результаті відпалу у 

вакуумі при 400oC протягом 15 хвилин. Циліндрична форма трансформувалась у 

куполоподібну з меншою напівшириною та значно більшою висотою. Початкова 

висота елемента 34±2 нм зросла внаслідок відпалу аж до 64±12 нм. Отож для 

біграток термічний відпал спричинює значніші зміни форми профілю в порівнянні 
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із змінами в 1-D гратках. Це пояснюється тим, що в даному випадку «зтягування» 

Au острівця відбувається у двох вимірах, на відміну від гратки, де процес 

одновимірний. 

Як видно із 5.17(б) та 5.19(б) поверхня отриманих елементів в результаті 

відпалу характеризується значно кращою якістю порівняно із поверхнею цих же 

елементів до відпалу (5.16(а) та 5.18(б)). 

Дослідження, проведені спільно із колегами із відділу № 14, показали, що 

зміна морфологічних характеристик плазмонних структур внаслідок відпалу 

відображається і в їх оптичних характеристиках представлених на рисунках  

5.20 та 5.21.  

Cпектрально-кутове положення резонансного максимуму перетворення 

випромінювання в поверхневі плазмон-поляритонні хвилі визначається умовою 

узгодження компонент хвильових векторів падаючого випромінювання та 

поверхневих плазмон-поляритонних хвиль, паралельних поверхні поділу між 

металом та неметалевим середовищами (умова збереження квазiiмпульсу) 

[175, 176]: 

 

k n sin + mG = kПП,         (5.2) 

де k=2/(/n) - хвильовий вектор падаючого випромінювання з довжиною 

хвилі  у вакуумі;  - кут падіння світла; m - ціле число (m0);G=2/a - обернений 

вектор дифракційної гратки з періодом a, =n2 - діелектрична проникність та 

показник заломлення оточуючого середовища; kПП - хвильовий вектор поверхневої 

плазмон-поляритонної хвилі. 

Для приблизної оцінки величини хвильового вектора поверхневої плазмон-

поляритонної хвилі можна застосувати вираз, отриманий для випадку плоскої межі 

поділу напівнескінченних середовищ [177]: 

kПП = (2/(/n)) [Me/(Me+)]1/2 ,        (5.3) 

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 . 
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Застосувавши вирази (5.2-5.3) 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 представлені на рисунках 5.6.7 та 5.6.8. Для розрахунків використані 

оптичні константи золота з [178], а показник заломлення підкладки взятий рівним 

ns = 1,48. Для даної геометрії граток і оптичних констант є можливим 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 від кута падіння світла [179], що обумовлена в 

основному, кутовою залежністю ширини проекції нанодрота в площині хвильового 

вектора світла kх. Для оцінки верхньої високочастотної границі спектрального 

положення локальних поверхневих плазмонів можна скористатись формулою для 

поляризованості  сферичної металевої наночастинки в діелектричному оточенні 

[180]: 



 =(Me/-1)/(Me/+2),         (5.4) 

яка для випадку золотої наночастинки у вакуумі сягає максимуму в околі 

~ 0,5 мкм. При збільшенні розміру наночастинки (ширини нанодрота) та 

діелектричної проникності оточуючого середовища резонансна довжина хвилі 

може суттєво збільшуватись [181] і сягати інфрачервоної області спектру. 

Збільшується вона також, якщо в близькому оточенні знаходяться інші металеві 

наночастинки за рахунок взаємодії між ними. 

Найбільш інтенсивно збуджуються поверхневі плазмон-поляритонні хвилі з 

m = -1 на невідпалених зразках одномірних дифракційних граток (1’,1s’ рисунок 

5.20,а) внаслідок того, що краї гребенів гратки (нанодротів) розташовані ближче 

один до одного і поверхневі плазмон-поляритонні хвилі зустрічають меншій опір 

при розповсюджені вздовж поверхні. 
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Рис. 5.20. Спектрально-кутова залежність відбивання світла від 

невідпаленої (а) та відпаленої при температурі 400oC протягом 15 хв (б) Au 

гратки 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. 

 

Внаслідок суттєвої площі контакту між нанодротами і підкладкою для 

невідпалених зразків, є інтенсивною мода, що збуджується на межі золото-

підкладка (мода 1s’ на рисунку 5.20,а). Збудження локальних поверхневих 

плазмонів є малопомітним на фоні інтенсивної поверхневі плазмон-поляритонні 

хвилі. Після відпалу за рахунок збирання золота в більш компактні структури і, як 

наслідок, збільшення відстаней між краями нанодротів або наноточками, 

інтенсивність поверхневої плазмон-поляритонної хвилі зменшується, особливо 

зменшується мода 1s’, в той час як мода 1’ (що збуджується на межі золото/повітря) 

залишається помірно інтенсивною (рисунок 5.20,б). Після відпалу на фоні 

суттєвого зменшення інтенсивності поверхневих плазмон-поляритонних хвиль 

збільшується інтенсивність локальних поверхневих плазмонів, що найбільш 

яскраво видно на відпаленій 2-D структурі (рисунок 5.21, б) в області  = 0.6 - 

0.8 мкм. 
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Рис. 5.21. Спектрально-кутова залежність відбивання світла від невідпаленої (а) 

та відпаленої при температурі 400oC протягом 15 хв (б) періодичної бінарної Au 

структури 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. 

Отож, вищенаведені дослідження показали, що технологія інтерференційної 

літографії з використанням процесу послідовного позитивного травлення на 

відпалених плівках ХСН в поєднанні з додатковою термічною обробкою дозволяє 

формувати однорідні плазмонні структури з необхідними характеристиками 

(просторовою частотою, глибиною рельєфу, формою профілю елементів) на 

підкладках великої площі (до 25 см2). Зокрема, для даного лазера просторову 

частоту сформованих періодичних металевих структур можна змінювати в межах 

від 600 до 3500 мм-1
 [181]. 

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 із передбаченнями теорії, та 

можуть регулюватися в широких межах вибором геометричних параметрів 

структур і технологічними режимами їх виготовлення. 
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5.5. Розробка технології виготовлення сенсорних чипів із підвищеною 

чутливістю та покращеними фізико-механічними характеристиками для 

оптичних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу. 

 

Оптичні сенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) 

широко використовуються в біології, медицині, екології, харчовій, хімічній, 

фармацевтичній промисловості, в сільському господарстві тощо [182, 183]. Однак 

чутливість зазначених біосенсорів знижується при зменшенні розміру 

досліджуваних біологічних молекул. Зокрема, сучасні біосенсори на основі ППР 

зазвичай недостатньо чутливі для детектування взаємодії протеїнів з молекулами 

лігандів малих розмірів [184]. 

Як показали попередні теоретичні дослідження французьких авторів [185] та 

власні експериментальні дослідження [186], одним із способів підвищення 

чутливості біосенсора на основі ППР, який працює в схемі Кречмана, є формування 

періодичної ґратки з періодом від 3000 до 3400 мм-1 на поверхні металічного шару 

чипа такого сенсора. Щоб виготовити такі високочастотні структури потрібно було 

оптимізувати техпроцеси вакуумного нанесення плазмон-генерувального шару 

(Au) та вакуумного халькогенідного фоторезисту, експонування, 

післяекспозиційної обробки, травлення плазмон-генерувального шару. Тому в 

даному параграфі 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.  

Схема технологічного процесу інтерференційної літографії показана на 

рис. 2.6 та описана в параграфі 2.3. Встановлено, що оптимальними умовами для 

вакуумного нанесення золота для технології ІЛ є наступними. Зразки готували 

шляхом послідовного термічного випаровування у вакуумі (2×10-3 Па) та 

осадження на підкладки адгезивного шару хрому (Cr) товщиною 3 нм шару металу 

(Au) завтовшки 40-50 нм та шарів халькогенідного фоторезисту товщиною  
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50-100 нм (залежно від просторової частоти наноструктур). В якості підкладки 

використовували поліровані пластини зі скла Ф1 (n = 1,615) розміром 20×20×1 мм.  

Запис інтерференційних структур на плівках халькогенідного фоторезисту 

здійснювали за допомогою інтерференційної картини від випромінювання гелій-

кадмієвого лазера (λ = 441,6 нм) з заданою просторовою частотою. Після 

експонування за допомогою обробки у вибраному селективному протравлювачі на 

основі безводного розчину етилендіаміну формувалася літографічна маска, через 

яку проходило протравлювання плівки металу. Після видалення в розчині лугу 

залишків фоторезисту, промивання та висушування отримували сформовану 

металічну періодичну структуру.  

Виготовлення експериментальних зразків та дослідження їх 

характеристик. 

Після оптимізації технології інтерференційної літографії було виготовлено 

тридцять двохканальних 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. Такі зразки готувались для проведення 

порівняльних досліджень на двохканальному приладі. В роботі був використаний 

розроблений в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України двохканальний модернізований ППР рефрактометр ПЛАЗМОН-71М в 

конфігурації Кречмана, джерелом випромінювання в якому є напівпровідниковий 

лазер з довжиною хвилі 850 нм [187].  

Просторова частота гратки вибиралась із умови близькості до бреггівського 

відбивання. Теоретичне моделювання в роботі [185] виконано для граток 

синусоїдального профілю з малою глибиною рельєфу. Для таких граток можна 

приблизно оцінити значення бреггівського періоду гратки (ΛB) за допомогою 

простої формули [187]: 

ΛB = 0,5λo [(εmr + εD)/εmrεD]1/2 /cosφ        (5.5) 
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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). Для межі Au-вода (показник заломлення 

води при 20 ° C дорівнює 1.333) при довжині хвилі збудження 850 нм умова 

бреггівського резонансу відповідає періоду гратки біля 309 нм (просторова частота 

ν = 3240 лін/мм). Тут ми використовували діелектричну проникність Au з [188]. 

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 ІЛ були виготовлені зразки з 

просторовими частотами періодичного нанорельєфу вибраними із вказаного 

інтервалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 а                                                                     б   

Рис. 5.22. Фотографії двохканальних експериментальних чипів: а – освітлення 

перпендикулярно штрихам граток, б – паралельно штрихам 

На рис. 5.22. показано фотографії першої серії двохканальних 

експериментальних чипів, де а – освітлення падає перпендикулярно штрихам 
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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. 5.23, показано АСМ зображення рельєфу серії зразків з однаковим 

періодом гратки, але різною шириною штрихів: від 90 до 150 нм. ППР 

рефрактометр ПЛАЗМОН-71М дозволяє вимірювати кутові залежності 

інтенсивності внутрішнього відбиття 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 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, яка була розташована над досліджуваним зразком таким чином, що 

забезпечувала контакт рідини зі структурою, при цьому один канал відповідав 

контрольній плівці золота, а другий – наноструктурованій плівці (з поверхневим 

рельєфом у вигляді гратки).  

Детальні дослідження чутливості структурованих чипів були проведені на 

зразках, АСМ зображення яких показано на рис. 5.24. Ці гратки мали однаковий 

період - 296.6 ± 0.5 нм (ν = 3372 мм-1), але різний час травлення золотої плівки через 

фоторезистивну маску, в результаті чого отримали різну глибину рельєфу: 

13.5 ± 2 нм (a) та 21 ± 2 нм (б). 
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Рис. 5.23. АСМ зображення граток з періодом 296.6 ± 0,5 нм та різною 

скважністю. 

Залежності θмін від показника заломлення середовища показані для цих граток 

на рисунку 5.25. 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 - 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 і характеризує 

чутливість методу до змін n середовища біля поверхні металевої плівки. 
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Рис. 5.24. 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) [189]. 

Крива 2 на рис. 5.25, а відповідає сенсору зі структурованою поверхнею та 

малою глибиною рельєфу (13,5 нм). Чип орієнтовано таким чином, що площина 

падіння зондуючого променя перпендикулярна штрихам гратки. Для 

структурованого чипа залежність θмін від n нелінійна: при наближенні до умови 

бреггівського резонансу нахил цієї залежності суттєво зменшується порівняно із 

результатом для стандартного чипа, потім спостерігається ділянка підвищеної 

чутливості в інтервалі зміни показника заломлення Δn = 0,009.  

На рис. 5.25 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. 5.25, 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 

також значно звужується (Δn = 0,0031), порівняно із чипами з меншою глибиною 

рельєфу, але 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. 5.24) 

числові значення чутливості зростають від ~100 град./RIU для стандартного чипа, 

до 260 град./RIU для структурованого чипа з меншою глибиною рельєфу та до 

a б 
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480 град./RIU для чипа з більшою глибиною рельєфу. Але, варто відзначити, що 

для всіх досліджуваних зразків просліджується загальна закономірність – при 

збільшенні глибини рельєфу звужується Δn – ширина інтервалу показника 

заломлення, в якому спостерігається підвищення чутливості, в цей же час, 

збільшується величина чутливості на цьому інтервалі [190]. 
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Рис. 5.25. 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. 

Збільшення чутливості структурованих ППР сенсорних чипів в обмеженому 

інтервалі зміни показника заломлення середовища узгоджується із результатами 

теоретичних досліджень, в яких передбачалось підвищення чутливості в інтервалі 

Δn меншому, ніж 0.01 [191]. Біохімічні процеси, які досліджуються за допомогою 

ППР рефрактометра 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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Робочий діапазон з підвищеною чутливістю сенсора може бути підігнано до 

показника заломлення досліджуваного середовища шляхом зміни просторової 

частоти гратки. На рис. 5.25, 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 із результатами для граток з періодом 296,6 

нм (рис 5.25, а, б, криві 2). Розв’язавши рівняння (5.5) 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 набір структурованих чипів з різними просторовими частотами. 

Однак, ми можемо також змінити положення робочого діапазону шляхом 

модифікації поверхні чипа. На рисунку 5.26,а показані залежності положення 

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 із не модифікованим аналогічним чипом (рис. 5.26,а, крива 2).  

Отже, замість того, щоб виготовляти дифракційні гратки з іншою частотою 

можна нанести на поверхню чипа тонкий шар металу або діелектрика. Цей процес 

значно дешевший виготовлення гратки. Проте, ця модифікація чипа незворотня і 

призводить до зміни в умовах іммобілізації моношарів біомолекул на поверхні 

чипа. 
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Рис. 5.26. Залежності положення ППР резонансу θмін від n для стандартного Au 

(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)) обоє 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°. 

 

Найбільш зручним способом підгонки положення області підвищеної 

чутливості до показника заломлення досліджуваного середовища може бути зміна 

азимутального кута [191, 192]. На рисунку 5.26,б показані залежності θмін від n для 

того ж двухканального чипа, що і на малюку 5.30,а, але зразок був зафіксований в 

ППР рефрактометрі таким чином, щоб площина падіння променя була повернута 

на 5,7 градуса по відношенню до хвильового вектора гратки (φ = 5.7°). На малюнку 

5.26,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 (5.5) 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 наноструктурованому чипі.  
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Висновки до п’ятого розділу. 

1. Показано, що застосування літографічних процесів на основі фототравлення та 

реверсивних перетворень дозволяє формувати періодичні наноструктури на шарах 

халькогенідів, що можуть бути використані в якості дифракційних та субхвильових 

оптичних елементів, темплат, штампів для копіювання.  

2. Плівки Ge25Se75 є оптимальними за своїми оптичними та фоторезистивними 

властивостями для формування оригіналів оптичних сигналограм шляхом 

селективного травлення на реверсивних перетвореннях.  

3. Продемонстровано, можливість мікропрофілювання підкладок чи функціональних 

шарів, зокрема, шляхом поєднання ефектів фототравлення та травлення на 

реверсивних перетвореннях зі стимульованим металом травлення, отримано зразки 

макропоруватого кремнію з заданою періодичністю.  

4. Показано, що технологія ІЛ з використанням вакуумних халькогенідних 

фоторезистів в комплексі з додатковою термічною обробкою дозволяє формувати 

однорідні плазмонні структури з необхідними характеристиками (просторовою 

частотою, глибиною рельєфу, формою профілю елементів) на підкладках великої 

площі (до 25 см2).  

5. Оптимізовано технологічні процеси інтерференційної літографії з використанням 

вакуумних фоторезистів для виготовлення наноструктурованих сенсорних чипів з 

просторовими частотами до 3400 лін/мм, що дозволяє збільшити чутливість 

сенсору в певному діапазоні (який залежить від глибини рельєфу гратки) значень 

показника заломлення.  

6. Розроблено та запатентовано спосіб підвищення чутливості ППР біосенсорів 

шляхом формування гратки відповідного періоду і глибини рельєфу на робочій 

поверхні чипа. 

7. Розроблено спосіб узгодження робочого діапазону наноструктурованого 

сенсорного чипа з величиною показника заломлення досліджуваного середовища 

шляхом азимутального повороту чипа. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вивчено фотостимульовані зміни структури та 

розчинності відпалених плівок ХСН шляхом дослідження явищ фототравлення та 

травлення на реверсивних перетвореннях в них як основи створення відповідних 

літографічних процесів. Найважливіші результати та висновки полягають у 

наступному: 

1. На основі експериментальних досліджень 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. 

2. Вперше показано, що позитивне селективне травлення, яке реалізується на 

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

фотостимульованими змінами структури ХСН, які формуються в результаті 

експонування. 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. 

3. 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, 

а послідовний позитивний фоторезистивний процес у відпалених шарах ХСН - на 

реверсивних змінах. 



155 

 
 

4. Вперше реалізовано процеси інтерференційної фотолітографії, які базуються на 

фотостимульованому травленні та реверсивних структурних перетвореннях у 

відпалених шарах ХСН, в тому числі на основі екологічно привабливих 

халькогенідів германію. З метою підвищення просторової частоти періодичних 

структур, які формуються за допомогою інтерференційної фотолітографії, 

відпрацьовано поєднання імерсії з фототравленням та інтерференційною 

літографією на основі реверсивних перетворень в ХСН. Це дозволило отримати 

структури з нанорозмірними елементами (мінімальні розміри біля 100 нм). 

5. Застосування фотолітографії на основі цих ефектів дозволяє формувати оптичні 

сигналограми, дифракційні періодичні структури, субхвильові металеві структури, 

мікропрофільовані кремнієві пластини, металеві плазмонні структури (сенсорні 

чипи з підвищеною чутливістю) з необхідними характеристиками на підкладках 

великої площі. 

6. Розроблено спосіб підвищення чутливості ППР біосенсора шляхом формування 

періодичного рельєфу на робочій поверхні Au чипа та спосіб узгодження робочого 

діапазону сенсорного чипа з величиною показника заломлення досліджуваного 

середовища.  
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