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ФОРМУВАННЯ ПЕРIОДИЧНИХ
СТРУКТУР НА ПОВЕРХНI ТВЕРДОГО ТIЛА
ПIД ДIЄЮ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

Розглянуто досягнення в областi створення технологiй отримання перiодичних структур на поверхнi напiвпровiдникiв, металiв та дiелектрикiв. Особливу увагу придiлено
формуванню перiодичних структур пiд дiєю лазерного випромiнювання. Представлено
як теоретичнi розрахунки формування перiодичних структур пiд дiєю лазерного випромiнювання, так i експериментальнi дослiдження.
К л ю ч о в i с л о в а: лазер-iндукованi перiодичнi структури, лазерний вiдпал, температурний профiль, нанокристали.

1. Вступ
На даний час лазернi технологiї знаходять широке застосування в рiзних технологiчних процесах
мiкроелектронiки. Так, наприклад, лазери використовуються при лiтографiї, осадженнi i травленнi
тонких плiвок, легуваннi i епiтаксiї, гетерування
структурних дефектiв та iнше [1–9]. В останнє десятилiття лазери також знаходять широке застосування i в ролi iнструменту структурної модифiкацiї рiзних напiвпровiдникових матерiалiв, в тому
числi i кремнiю, як основного матерiалу мiкроелектронiки [10, 11] При цьому за допомогою лазера
отримують кремнiєвi структури з характерними
включеннями мiкро- i нанометрового дiапазону.
Отриманi структури володiють новими електрофiзичними та оптичними властивостями, якi вiдрiзняються вiд властивостей об’ємного кремнiю, що
дозволяє використовувати їх в ролi матерiалу для
елементiв кремнiєвої фотонiки.
Лазернi технологiї обробки матерiалiв широко використовуються в свiтi для виробництва i
створення складних топологiчних дво- i тривимiрних мiкро- та наноструктур у рiзних матерiалах.
Взаємодiя лазерного випромiнювання з речовиною
приводить до утворення рiзних видiв поверхневих
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структур, таких як брижi [12], хвилястий рельєф
[13, 14] i мiкро- наноструктур [15, 16] у напiвпровiдниках, металах та дiелектриках [17]. Цi поверхневi структури, як правило, утворюються посерединi областi лазерної плями i мають крок перiодичностi вiд сотень нанометрiв до декiлькох мiкрометрiв [1, 18].
Прецизiйне лазерне свердлiння [19] та отримання щiлинних мiкроструктур [20] є яскравими прикладами використання лазерного випромiнювання
з потужними ультракороткими iмпульсами. Також
широко використовується метод формування поверхневих перiодичних мiкро- та наноструктур [21,
22] при iнтерференцiї падаючої та поверхневої електромагнiтних хвиль. При цьому особливу цiкавiсть становить можливiсть утворення структур за
розмiрами, значно меншими вiд довжини лазерної
хвилi [23–25]. Зрозумiло, що виникнення подiбних
структур зумовлено явищем самоорганiзацiї речовини у результатi нерiвноважних процесiв на опромiнюванiй поверхнi. Дослiдження таких процесiв
важливо як з фундаментальної точки зору взаємодiї надкороткого, у часi, лазерного випромiнювання з речовиною, так i можливого широкого застосування у лазерних технологiях [1]. Метод лазерної iнтерференцiйної лiтографiї дозволяє отримувати полiмернi структури з найбiльш потрiбною та
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перспективною у даний час перiодичною конфiгурацiєю – фотоннi кристали [26]. Перiодична картина на полiмернiй поверхнi становить цiкавiсть для
рiзних областей застосування, у тому числi, самоорганiзацiї напорошених золотих покриттiв i взаємодiї з бiологiчними клiтинами [27, 28]. Використовуючи метод модифiкування матерiалiв пiд дiєю декiлькох когерентних пучкiв ультрафiолетового лазерного випромiнювання, якi iнтерферують в
областi дiї на поверхню оброблюваного матерiалу,
дозволяє створювати структури з розмiрами, меншими вiд 100 нм. Такi структури становлять фундаментальний i прикладний iнтерес. Щодо прикладного використання, то необхiдно вiдзначити
створення фазових масок у прозорих дiелектриках, брегiвських волоконно-оптичних i планарних
вiдбивачiв з рiзними спектральними характеристиками. Можливостi метода iнтерференцiйної лазерної модифiкацiї вивчаються у двох напрямках:
для модифiкацiї поверхнi зразкiв з використанням
фоторезисту та наступним повним циклом лiтографiчних технологiй – проявлення i травлення,
а також одноступенева модифiкацiя при прямому впливу на поверхню лазерного випромiнювання. У першому випадку використовуються неперервнi та iмпульснi лазернi джерела, а у другому – застосовуються потужнi iмпульснi лазери [29].
Досить добре вивченi механiзми виникнення
та формування перiодичних поверхневих структур (ППС), iндукованих опромiненням матерiалiв лазерними iмпульсами тривалостей вiд 10−3 до
10−11 с, тобто, коли тривалiсть iмпульсiв iстотно
бiльше характерного часу електрон-фононної релаксацiї для опромiнюваного матерiалу. У таких
випадках модуляцiя рельєфу поверхнi формується
у процесi поглинання енергiї опромiнюючого лазерного iмпульсу i, зазвичай, зберiгається пiсля
припинення його дiї. Перiоди i орiєнтацiї утворюваних ППС iстотно залежать вiд характеристик
лазерного випромiнювання – поляризацiї, частоти,
кута падiння 𝜃, енергiї iмпульсу. Численнi експерименти iз застосуванням високошвидкiсних методiв
дiагностики показали, що динамiка трансформацiї
перiодичних структур у часi має характер наростання нестiйкостей; динамiка розвитку останнiх
має багато спiльного з добре вiдомими у нелiнiйнiй оптицi нестiйкостями при вимушеному розсiяннi [30].
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Згiдно з експериментально-iнтерференцiйною
моделлю, процес утворення лазер-iндукованої
ППС схематично можна представити таким чином
[30, 31]:
1. Процес починається з виникнення перiодично модульованого iнтерференцiйного електромагнiтного поля у просторi поблизу поверхнi матерiалу. Причина його появи – iнтерференцiя падаючої
лазерної електромагнiтної хвилi з хвилею, розсiяною реальною неоднорiдною поверхнею. При цьому випадковi неоднорiдностi рельєфу поверхнi можуть носити як статичний, так i динамiчний характер. В останньому випадку можна говорити
про флуктуацiйнi поверхневi хвилi. Найбiльш ефективна iнтерференцiя падаючої лазерної електромагнiтної хвилi з певними (резонансними) компонентами дифрагованої хвилi.
2. У просторово-перiодично модульованому за
iнтенсивнiстю електромагнiтному полi вiдбувається просторово-неоднорiдний нагрiв поверхнi та
приповерхневого шару. При цьому розподiл температури на поверхнi, очевидно, корелює з розподiлом iнтенсивностi iнтерференцiйного свiтлового
поля.
3. Якщо iнтенсивнiсть падаючого лазерного випромiнювання достатньо висока, тодi неоднорiдний нагрiв поверхнi здатний зумовлювати сублiмацiю матерiалу, його неоднорiдне плавлення i випаровування та винiс речовини, при цьому iнтерференцiйний рельєф “запам’ятовується”.
Зрозумiло, що наведенi мiркування можна розглядати лише як загальнi. Для бiльш строго та
адекватного опису цього складного процесу необхiдно розглядати задачу про неоднорiднi впровадження енергiї електромагнiтного поля у шорстку
поверхню матерiалу, що опромiнюється.
Лазерне випромiнювання являє собою багатообiцяючий спосiб обробки поверхнi твердого тiла,
що зумовлено особливостями дисипацiї енергiї, яка
протiкає, в основному, пiсля закiнчення дiї лазерного iмпульсу. У цьому режимi реалiзується випадок чистої абляцiї, при якiй мiнiмальнi як термiчнi
пошкодження поверхнi матерiалу, так i кiлькiсть
бризiв i осколкiв iз розплаву на неоднорiдно нагрiтiй та проплавленiй поверхнi.
Сьогоднi iнтенсивно почала розвиватись область
фiзики, яка пов’язана з отриманням структурно
модифiкованих матерiалiв з новими заданими властивостями. Цi матерiали знаходять широке засто-
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сування у лазерних технологiях i мiкроелектронiцi [10]. Тому розробка методiв отримання нових
структурно модифiкованих матерiалiв i дослiдження властивостей таких структур становить великий науковий i практичний iнтерес.
Метою даної роботи є ознайомлення читачiв iз
сучасними напрацюваннями у формуваннi перiодичних структур на поверхнi твердого тiла пiд дiєю лазерного випромiнювання.
Рис. 1. СЕМ-зображення поверхнi кремнiю, опромiненої
1200 iмпульсами лазерного променя з густинами енергiї:
а – 1 Дж/см2 , б – 2 Дж/см2 . Стрiлка на рисунку вказує
напрямок поляризацiї лазерного випромiнювання [1]

a

б
Рис. 2. СЕМ-зображення поверхнi [100] кремнiю пiсля лазерного опромiнення 300 iмпульсами з густинами енергiї:
а – 1 Дж/см2 , б – 2 Дж/см2 [1]
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2. Експериментальнi дослiдження
Велике зацiкавлення як фундаментальне, так i
практичне зосереджене на формуваннi ППС у
напiвпровiдниках. Так, формування перiодичних
структур на поверхнi системи SiO2 /Si при взаємодiї ультракоротких лазерних iмпульсiв описанi у роботах [21, 32]. Авторами цих робiт полiрованi пластини монокристалiчного кремнiю опромiнювались iмпульсами, якi генерувались хромфорстерiтовою лазерною системою з 𝜆 = 125 мкм).
Час опромiнення становив 1–2 хв. (300–1200 iмпульсiв). Тривалiсть iмпульсiв на виходi iз лазерної системи була 80 фс, густина енергiї лiнiйно поляризованого випромiнювання варiювалась у
дiапазонi 0,5–2 Дж/см2 , частота опромiнення iмпульсами – 10 Гц. Всi експерименти проводились
на повiтрi при нормальному падiннi сфокусованого лазерного променя на зразок. При опромiненнi
полiрованих пластин монокристалiчного кремнiю
фемтосекундними iмпульсами, на поверхнi зразка спостерiгалось формування рельєфу з перiодом,
близьким до довжини хвилi лазерного випромiнювання. При густинi енергiї лазерного променя 0,5–
1 Дж/см2 одержуванi ППС орiєнтованi перпендикулярно проекцiї електричного вектора поляризацiї лазерного випромiнювання. Одержанi з використанням скануючої електронної мiкроскопiї (СЕМ)
ППС, опромiнених поверхонь, наведенi на рис. 1, а.
При збiльшеннi iнтенсивностi лазерного випромiнювання у два рази спостерiгається формування
ППС, орiєнтованих паралельно вектору поляризацiї лазерного променя (рис. 1, б). Однак, при малому числi лазерних iмпульсiв цi структури нечiткi i
їх формування нестабiльне (рис. 2).
Вплив лазерного випромiнювання на поверхню напiвпровiдника може призвести до змiни
її структурно-морфологiчних i електрофiзичних
властивостей. Цi змiни залежать вiд характериISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2017. Т. 62, № 1
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стик лазерного опромiнення, а саме, вiд довжини хвилi випромiнювання, тривалостi та енергiї
лазерного iмпульсу [10, 33, 34]. Змiна електрофiзичних властивостей системи SiO2 /Si при лазерному опромiненнi iмпульсами наносекундного
дiапазону у бiльшостi робiт спостерiгалась при
енергiях iмпульсу, порiвнюваних або бiльше енергiй, що забезпечували плавлення поверхнi кремнiю
[35–37].
Як видно з рис. 3, орiєнтацiя ППС, сформованих на напiвпровiдниках (рис. 3, а) i металах
(рис. 3, б) пiд дiєю ультракоротких лазерних iмпульсiв (УКЛI), завжди перпендикулярна лiнiйнiй поляризацiї лазерного поля. У всiх роботах,
присвячених ППС, що виникають пiд дiєю УКЛI
на металах i напiвпровiдниках спостерiгалася така сама орiєнтацiя ППС [1]. Поперечна орiєнтацiя
ППС спостерiгається тiльки для тих випадкiв, коли перiод ППС або у декiлька разiв бiльше, або
ж – менше довжини хвилi випромiнювання лазера [30].
Аналiз абляцiї поверхнi твердих тiл УКЛI проведено у роботi [38]. Поверхня метала пiддавалась
впливу УКЛI, при цьому вiдбувались такi процеси
[38, 39]: лазерне випромiнювання поглиналось електронами провiдностi, що спричиняло пiдвищення
їх температури протягом дiї лазерного iмпульсу,
в той самий час температура ґратки залишалась
при початковiй температурi. Таким чином, метал
як система була виведена опромiненням з теплової рiвноваги i складалась з двох пiдсистем при
рiзних температурах: електронної – при температурi близько 1 еВ i ґратки – при кiмнатнiй температурi (0,025 еВ). Теплова рiвновага мiж ґраткою
i електронами встановлюється за час порядку пiкосекунд. Якщо енергiя лазерного iмпульсу достатня, то поверхня плавиться i залишається у розплавленому станi до наносекунди. Глибина розплаву становить порядку одного або декiлька сотень
нанометрiв. Пiсля повторного затвердiння можуть
бути виявленi самоорганiзованi ППС, наведенi на
рис. 4 [38].
Автори [38] проаналiзували рiзнi можливi механiзми формування лазер-iндукованих перiодичних поверхневих структур (ЛIППС) при проведеннi одиничного i багатоiмпульсного фемтосекундного лазерного опромiнення. Найбiльш перспективним пiдходом при аналiзi процесiв автори вважають аналiз стiйкостi однорiдного розподiлу темISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2017. Т. 62, № 1

Рис. 3. СЕМ-зображення ППС на кремнiї (а) та алюмiнiї (б), сформованих пiд дiєю УКЛI з довжиною хвилi випромiнювання 744 нм [30]

Рис. 4. ЛIППС на поверхнi золота, утворенi одиничним Тi:
сапфiровим лазерним iмпульсом з довжиною хвилi 800 нм,
тривалiстю iмпульсу 10−13 с i густиною енергiї 3,3 Дж/см2 .
Середнiй розмiр ЛIППС порядку 0,76 мкм [38]

ператури електронiв i ґратки у площинi поверхнi
зразка.
У роботi [40] було представлено метод, який може бути використаний для отримання нанокристалiв кремнiю в перiодичнiй картинi (рис. 5).
Перiодичнi, квазiодношаровi нанокристали с-Si
(с-Si – crystalline (кристалiчний) Si) з вiдносно
однорiдним розмiром можна отримати, якщо використовувати для опромiнення зразкiв належну
густину енергiї падаючого лазерного променя. Розмiр нанокристалiв с-Si контролюється товщиною
шару аморфного а-Si у напрямку вертикально до
поверхнi i перiодичну картину можна модулювати
по ґратцi [40].
У роботi [41] автори зосередились на формуваннi перiодичних структур у нестехiометричних
плiвках SiO𝑥 (𝑥 < 2). Вони дослiджували умови отримання оксидних плiвок лазерним вiдпалом
i продемонстрували можливiсть процесу узорного (просторово-селективного) окиснення. На вiдмi-
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Рис. 7. Схематичне представлення виготовлення комплексної перiодичної структури золота шляхом комбiнацiї маски лазерного вiдпалу та вибiркового вилуговання [42]

У сильно розбавленiй киснем атмосферi можна
отримати гладкi плiвки оптичної якостi. Цей тип
обробки пiдходить, наприклад, для виготовлення
оптичних фазових елементiв, якi поєднують у собi гладку поверхню i змiнний показник заломлення. У середовищi, багатому киснем, вiдбувається
швидке окислення плiвок SiO𝑥 . У поєднаннi з високою роздiльною здатнiстю опромiнення, це може
бути використане для виготовлення масивiв SiO2 наночастинок. У поєднаннi з металiзацiєю, цi масиви наночастинок є перспективними кандидатами
для пiдвищення поверхневих ефектiв.
Цiкавими виявляються ППС на поверхнi золота.
Комплексний рисунок структури Au, що складається з перiодичних смуг нанопористого золота, було виготовлено за допомогою комбiнацiї маски лазерного вiдпалу та вибiркового вилуговання [42].
Виготовлення комплексних перiодичних структур
золота схематично показано на рис. 7 [42]. Перiодичнi смуги сплаву Ag–Au виготовлялись лазерним вiдпалом бi-шару – 140 нм Ag/80 нм Au, а
потiм перетворювались в перiодичнi смуги нанопористого Au за допомогою селективного видалення Ag з розчину HNO3 (вибiркового вилуговання). Цi складнi структури мають два структурнi
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Рис. 8. СЕМ-зображення морфологiї бi-шарiв Ag/Au пiсля лазерного вiдпалу
двома iмпульсами з рiзною густиною енергiї опромiнення. На вставках показанi
збiльшенi СEM-зображення вiдповiдних вiдпалених областей [42]

рiвнi: перiодичнi смуги з перiодом у мiкрометровому дiапазонi i нанопористого золота з розмiром
зв’язки/пор близько 10 нм.
На рис. 8 i 9 наведенi СЕМ-картинки морфологiї
бi-шарiв Ag/Au пiсля лазерного впливу двома i десятьма iмпульсами рiзних густин енергiї лазерного
променя. Ширина смуг модифiкування морфологiї зростає iз збiльшенням густини енергiї променя. При низькiй густинi енергiї опромiнення, втрати тепла або ж теплового потоку iз зони опромiнення призводить до бiльш вузької модифiкованої
смужки; при високiй густинi енергiї цей потiк тепла призводить до змiни навiть в неопромiнених
дiлянках.
Оптимальними параметрами вiдпалу бi-шарiв
при 10 iмпульсах є густина енергiї лазерного випромiнювання 132 i 143 мДж/см2 . Для лазерного
вiдпалу нижча густина енергiї опромiнення потрiбна для ефективного росту зерна, нiж для легування, або ж формування сплаву Ag–Au для обох
випадкiв впливу при 2 i 10 iмпульсiв. Для ефективного легування потрiбна вища густина енергiї
опромiнення або ж бiльше число iмпульсiв. Бiльш
низьку густину енергiї потрiбно для плавлення з
10 iмпульсами, нiж з 2 iмпульсами (рис. 9).
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Крiм структурування напiвпровiдникiв i металiв
методом лазерного опромiнення особливої уваги
заслуговує структурування полiмерiв. Так, у роботi [26] формування полiмерних ППС проводилося
при записi iнтерференцiйної структури, утвореної
при взаємодiї двох плоских хвиль.
У ролi джерела випромiнювання використовувався гелiй-кадмiєвий лазер з довжиною хвилi
325 нм, що пов’язано зi смугою поглинання використовуваного iнiцiатора фотополiмеризацiї. У
ролi дослiджуваних матерiалiв використовувалися УФ-композицiї на основi акрiлових мономерiв i
нанокомпозити [26].
Експериментально, у роботi [26], була показана можливiсть отримання полiмерних перiодичних
структур методом лазерної iнтерференцiйної лiтографiї в УФ-композицiях на основi акрiлових
мономерiв i нанокомпозитах. На рис. 10 наведенi
фрагмент поверхнi структури i фотографiя зрiзу,
що отриманi з використанням оптичного мiкроскопа “Лабомед-3” при його збiльшеннi 1000× [26].
Крiм того, вивчалось формування нанорозмiрних ППС у плiвках полiкристалiчних синтетичних
алмазiв i полiмiдних плiвках на пiдкладцi iз плавленого кварцу при наносекундному впливу уль-
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Рис. 9. СЕМ-зображення морфологiї бi-шарiв Ag/Au пiсля лазерного вiдпалу
десятьма iмпульсами з рiзною густиною енергiї лазерного променя (густини енергiї опромiнення наведенi зверху кожної картинки). На вставках показанi збiльшенi СEM-зображення вiдповiдних вiдпалених областей [42]

a

б

Рис. 10. Мiкрофотографiї поверхнi (а) i зрiзу (б) полiмерної перiодичної структури з перiодом у 2 мкм. Склад полiмеру ВisA/2Carb 30/70, ZnO 10%, тривалiсть експозицiї лазерному випромiнюванню 8 с [26]

трафiолетового (УФ) випромiнювання ексимiрного XeCl лазера з довжиною хвилi 308 нм [29].
При дослiдженнi лазерної модифiкацiї плiвок полiмiда встановлено, що при експозицiї до
100 мДж/см2 на поверхнi плiвок виникають здуття (рис. 11). АСМ-зображення такої дiлянки наведено на рис. 11, а.
Висота таких областей здуття при рiзних експозицiях становить вiд 300 до 1000 нм. При густинах лазерного опромiнення бiльше 100 мДж/см2 у
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плiвцi виникають отвори. На рис. 11, б наведено
АСМ-зображення модифiкованої поверхнi плiвки
аж до отримання у нiй отворiв [29]. Такий об’єкт
може бути застосований як маска у субмiкроннiй
лiтографiї.
При формуваннi ППС, як правило, використовують наносекунднi лазернi iмпульси, але останнiм часом в експериментальних роботах дослiдники почали використовувати як пiкосекунднi [48],
так i фемтосекунднi [28, 43–47] лазернi iмпульси.
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3. Теоретичнi дослiдження
Останнiм часом все бiльше використовуються чисельнi методи розрахунку перiоду ППС, що включають у себе створення поверхневих електромагнiтних мод для заданої геометрiї рельєфу. У роботi
[49] на прикладi кремнiю, що перебував у “дометалевому” станi збудження, показанi основнi вiдмiнностi мiж моделлю Sipe i чисельним методом
розрахунку рiвнянь Максвела для заданого рiвня
шорсткостi поверхнi. А саме показано, що в моделi
Sipe високочастотнi компоненти визначаються некоректно; розглядаються лише усередненi параметри шорсткостi, а не реальнi. На прикладi кремнiю
проведено порiвняння цих двох пiдходiв розрахунку для рiзних режимiв опромiнення [50].
На основi проведених розрахункiв та зiставлення їх з експериментальними результатами зроблено висновок про те, що для одноiмпульсного впливу необхiдний чисельний розрахунок поверхневих
електромагнiтних (ЕМ) мод, що з’являються вiд
неоднорiдностей поверхнi – трiщин, опуклостей та
iн. [51], а вже при опромiненнi з використанням
кiлькох iмпульсiв можна використовувати модель
Sipe. На основi експериментальних результатiв i
чисельного моделювання поверхневих ЕМ-мод на
рiзних матерiалах якiсно пояснено зменшення перiоду ППС iз зростанням числа лазерних iмпульсiв [52].
Теоретично i експериментально вивчався зв’язок
параметрiв ППС (контрастностi, глибини борозн)
з основними термодинамiчними властивостями дослiджуваних матерiалiв. У разi металiв розглядався вплив дифузiї гарячих електронiв i електронфононної взаємодiї [53]. Виявилось, що чим сильнiше електрон-фононна взаємодiї, тим бiльша глибина борозн при однакових умовах впливу [30].
У роботi [54] проведений чисельний розрахунок
рiвнянь Максвела методом кiнцевих елементiв для
випадку падiння плоскої ЕМ-хвилi на поверхневу
гармонiйну ґратку, реалiзовану на GaAs з експериментально вимiряною амплiтудою ℎ = 180 нм,
перiодом Λ ≈ 650 нм i дiелектричною проникнiстю
𝜀 = −5 + 20𝑖 для випадку лазерного опромiнення з
густиною енергiї 𝐹 = 0,27 Дж/см2 . Чисельний розрахунок показав, що модуль квадрата напруженостi ЕМ-поля на поверхнi у борознi збiльшується, у
порiвняннi з випадком плоскої поверхнi, приблизно у 4,5 раза, у той час, як на гребенi тiльки в
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Рис. 11. АСМ-зображення модифiкованої плiвки полiмiда
УФ випромiнюванням ексимiрного XeCl лазера у залежностi вiд густини енергiї променя: а – 60, б – 120 мДж/см2 [29]

Рис. 12. Розрахований розподiл квадрата модуля вектора
напруженостi електричного поля 𝐸 поблизу поверхнi фотозбудженого GaAs, нормований на падаюче ЕМ-поле з модулем напруженостi 𝐸0 , що поляризоване перпендикулярно
орiєнтацiї поверхневої ґратки [30]

1,5 раза (рис. 12). Отриманi коефiцiєнти пiдсилення при множеннi їх на значення падаючої густини енергiї 𝐹 ≈0,27 Дж/см2 дають значення максимальної локальної густини енергiї ЕМ-поля на гребенi 𝐹 ≈ 0,4 Дж/см2 i у борознi 𝐹 ≈ 1,2 Дж/см2 .
У порiвняннi з порогом густини енергiї ЕМполя вiдкольних абляцiй для GaAs, що становить
0,32 Дж/см2 , значення густини енергiї у борознi
iстотно бiльше, що говорить про рiзний характер
впливу в нiй i на гребенi на данiй стадiї динамiки змiн ППС вiд числа iмпульсiв. Данi значення
локальних густин енергiї, мабуть, дещо завищенi,
оскiльки реальнi ППС на GaAs мають безлiч неоднорiдностей (рис. 13), що дають значний внесок у
енергетичнi втрати поверхневих ЕМ-хвиль, проте
важливо було показати якiсну картину розподiлу
ЕМ-поля поблизу поверхнi [30].
З цього необхiдно зробити висновок, що нагрiвання в борознах ППС бiльш iнтенсивне, нiж на
гребенях, звiдси випливає також, що для багатокомпонентних матерiалiв, можна очiкувати посиленого нагрiву та сегрегацiї в цих областях.

27

О.О. Гаврилюк, О.Ю. Семчук

Рис. 13. СЕМ-зображення ППС на поверхнi GaAs (𝐹 =
= 0,25 Дж/см2 ) при спостереженнi пiд кутом зору 60∘ : а –
перед хiмiчним травленням поверхнi; б – пiсля 30 с i 5 хв.
травлення поверхнi розчином H2 SO4 : H2 O2 (3%) : H2 O

Рис. 14. Результат моделювання розподiлу iнтенсивностi
в iнтерференцiйному ЕМ-полi чотирилазерних променiв пiд
кутом 2∘ i перiодом 15 мкм [55]

Рис. 16. Температурний профiль у зразку SiO𝑥 у рiзнi промiжки часу при рiзних вiдстанях мiж опромiнюючими поверхню лазерними променями з густиною енергiї
52 Мвт/см2 i тривалiстю дiї променiв 10 нс: а – 𝑑 = 50 мкм,
𝑡 = 20 нс; б – 𝑑 = 50 мкм, 𝑡 = 40 нс; в – 𝑑 = 25 мкм, 𝑡 = 40 нс
(𝑑 – вiдстань мiж центрами променiв, 𝑡 – час пiсля початку
вiдпалу поверхнi лазерними променями [57])

Рис. 15. СЕМ-зображення ППС чорного кремнiю, яка реалiзується на монокристалiчному кремнiї пiсля iмпульсного лазерного опромiнення рiзною кiлькiстю iмпульсiв: а –
600 iмпульсiв; б – 300 iмпульсiв [55]
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У роботi [55] представлено метод для виготовлення просвiтлюючих ППС на кремнiї шляхом чотирипроменевої ларезної iнтерференцiйної лiтографiї (ЛIЛ). Цей метод особливо пiдходить для виготовлення функцiональних перiодичних 2D i 3D
структур вiд мiкро- до наномасштабiв. За допомогою цього методу був отриманий мiкроструктурований чорний кремнiй. Ґрунтуючись на принISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2017. Т. 62, № 1
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ципi багатопроменевої iнтерференцiї, коли чотирикогерентнi лазернi променi накладаються один на
одного, iнтенсивнiсть в iнтерференцiйному полi буде певним чином розподiлена. Просторово-часовий
розподiл вектора напруженостi електричного поля
може бути подано так, як наведено у [55, 56]:
E=

𝑁
∑︁

E𝑚 =

𝑚=1

=

𝑁
∑︁

𝐴𝑚 p𝑚 cos (𝑘n𝑚 r𝑚 ± 2𝜋𝜈𝑡 + 𝜙𝑚 ),

(1)

𝑚=1

де 𝐴𝑚 – амплiтуда, p𝑚 – вектор поляризацiї, 𝑘 =
= 2𝜋/𝜆 – хвильове число, r𝑚 – позицiйний вектор,
n𝑚 – одиничний вектор у напрямку фронту поширення ЕМ-хвилi, 𝜙𝑚 – початкова фаза, 𝜈 – частота.
На рис. 14 наведено результат моделювання
розподiлу iнтенсивностi в iнтерференцiйному ЕМполi, розрахованої за формулою (1).
Топологiя кремнiєвої поверхнi, виготовленої за
методом ЛIЛ, була дослiджена методом СЕМ i наведена на рис. 15. Чотирилазернi променi з енергiєю iмпульсу 35 мДж кожен були направленi на
поверхню кремнiю пiд кутом 2∘ до неї. Напрям поляризацiї лазерної ЕМ-хвилi був вертикальним по
вiдношенню до площини падiння. Вплив 4-х променiв у площинi поверхнi за густиною енергiї у загальному становив 0,64 Дж/см2 . На поверхнi кремнiю було утворено масив конiчних шипiв з перiодом 15 мкм [55]. Дiаметри мiкроотворiв, показаних
на рис. 15, б, набагато меншi, нiж на рис. 15, а.
Зi збiльшенням кiлькостi iмпульсiв – збiльшується
глибина отворiв, а шипи стають вiдносно вищими.
Згiдно з проведеним теоретичним аналiзом, було виявлено, що напрямок поляризацiї падаючих
iнтерферуючих лазерних променiв має великий
вплив на розподiл iнтенсивностi. Також було показано, що енергiя iмпульсу була значно нижчою,
нiж при нормально сфокусованому лазерному променi за рахунок збiльшення перешкод [55].
Нами теж були зробленi спроби розрахунку
формування перiодичних наноструктур на поверхнi нестехiометричних плiвок SiO𝑥 лазерним опромiненням. Було проведено теоретичне дослiдження поширення температурних полiв i одержанi їх
профiлi в нестехiометричних плiвках SiO𝑥 при вiдпалi лазерними променями однакової iнтенсивностi (рис. 16).
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Як можна бачити, результати розрахункiв температурних профiлiв у приповерхневому шарi
зразкiв SiO𝑥 у рiзнi промiжки часу i при рiзних
вiдстанях мiж опромiнюючими поверхню лазерними променями з густиною енергiї 52 Мвт/см2 i
тривалiстю дiї променiв 10 нс, дозволяють зробити такi висновки. Температура на поверхнi плiвок
SiO𝑥 при лазерному вiдпалi з iнтенсивнiстю променiв 52 МВт/м2 може досягати 1800 К, в той самий час, температура на поверхнi зразка у “мiжлазерному промiжку” є недостатньою для того, щоб
стимулювати фазовий перехiд плiвки SiO𝑥 у нанокомпозитну плiвкову систему SiO2 (Si) з кремнiєвими нанокристалами). Тому, згiдно з температурними профiлями, наведеними на рис. 16, наночастинки кремнiю будуть утворюватись точно в
позицiях пiкової iнтенсивностi лазерного випромiнювання [57, 58].
4. Висновки
Взаємодiя лазерного випромiнювання з матерiалами, а також формування на їх поверхнi перiодичних поверхневих структур (ППС) є предметом iнтенсивних дослiджень. Незважаючи на те,
що залишаються вiдкритими питання про механiзми формування ППС, ЛIППС мають багатообiцяючий потенцiал для застосування в мiкро-, нано-,
оптоелектронiцi та iнших галузях.
ППС можуть бути використанi для виготовлення нових типiв МДН транзисторiв, рiдкокристалiчних дисплеїв, комiрок сонячних елементiв.
Iмпульсне лазерне випромiнювання з густиною
енергiї нижче порога руйнування поверхнi матерiалiв використовується для отримання просторовоперiодичних структур на поверхнi i в приповерхневому шарi дiелектричних матерiалiв, полiмерiв,
металiв i напiвпровiдникiв.
Велика рiзноманiтнiсть експериментальних робiт з ЛIППС стимулювала розробку i застосування
рiзних теоретичних пiдходiв для їх опису. У найбiльш вагомих i поширених серед них встановлено,
що тип рельєфу поверхнi, його перiодичнiсть залежать, у значнiй мiрi, вiд довжини хвилi лазерного
випромiнювання.
Це, перш за все, пов’язано з iнтерференцiєю мiж
падаючим променем i розсiяним пучком, викликаної поляризацiєю на межах, пов’язаних з шорсткiстю поверхнi i неоднорiднiстю пiд час лазерного
опромiнення.
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ЛIППС, iндукованi опромiненням фемтосекундного дiапазону, не в повнiй мiрi вiдповiдають попереднiм моделям ЛIППС, розроблених для наносекундного лазерного опромiнення. Тому залишається ще багато не вирiшених питань щодо механiзмiв i методiв формування ППС пiд дiєю нано-,
пiко- та фемтосекудного лазерного опромiнення на
рiзних матерiалах.
1. К. Хуинь. Исследование и разработка лазерной технологии модификации электрофизических характеристик системы кремний – диоксид кремния: дис. канд.
физ.-мат. наук: 05.27.03 (Санкт-Петербург, 2014).
2. O.O. Havryliuk, O.Yu. Semchuk, O.V. Steblova, A.A. Evtukh, L.L. Fedorenko, O.L. Bratus, S.O. Zlobin, M. Karlsteen. Influence of laser annealing on SiO𝑥 films properties. Appl. Surf. Sci. 336, 217 (2015) [DOI: 10.1016/
j.apsusc.2014.11.066].
3. A. Glowacki, S.K. Brahma, H. Suzuki, C. Boit. Systematic
characterization of integrated circuit standard components
as stimulated by scanning laser beam. IEEE Transactions
on Device and Materials Reliability 7 (1), 31 (2007) [DOI:
10.1109/TDMR.2007.900056].
4. F. Beaudoin, K. Sanchez, R. Desplats, P. Perdu, J.M.
Nicot, J.P. Roux, M. Otte. Dynamic laser stimulation
case studies. Microelectron. Rel. 45, 1538 (2005) [DOI:
10.1016/j.microrel.2005.07.061].
5. O.O. Havryliuk, O.Yu. Semchuk, O.L. Bratus, A.A. Evtukh, O.V. Steblova, L.L. Fedorenko. Study of thermophysical properties of crystalline silicon and silicon-rich silicon oxide layers. Appl. Surf. Sci. 302, 213 (2014) [DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.09.171].
6. А.В. Двуреченский. Импульсная ориентированная кристаллизация твердых тел (лазерный отжиг). Соросовский образовательный журнал 8, 108 (2004).
7. M. Baumeister, T. Scholz, K. Dickmann, F. Vollersten. Influence of Mie-scattering on high-speed micro-perforation
considering brilliant laser radiation. J. Laser Appl. 22,
No. 2, 48 (2010).
8. М.А. Васильев, М.М. Нищенко, П.А. Гурин. Лазерная модификация поверхности титановых имплантатов.
Успехи физ. мет. 11, 209 (2010).
9. R. Varache. Ph.D. thesis Development, Characterization
and Modeling of Interfaces for High Efficiency Silicon
Heterojunction Solar Cells (Technische Universität Berlin,
2012).
10. A. Medvid, I. Dmitruk, P. Onufrijevs, I. Pundyk. Properties of nanostructure formed on SiO2 /Si interface by laser
radiation. Solid State Phenom. 131–133, 559 (2008) [DOI:
10.4028/www.scientific.net/SSP.131-133.559].
11. A. Medvid, P. Onufrijevs, R. Jarimaviciute-Gudaitiene, E.
Dauksta, I. Prosycevas. Formation mechanisms of nano
and microcones by laser radiation on surfaces of Si, Ge,
and SiGe crystals. Nanoscale Res. Lett. 8 (1), 264 (2013)
[DOI: 10.1186/1556-276X-8-264].

30

12. A. Borowiec, H.K. Haugen. Subwavelength ripple formation on the surfaces of compound semiconductors irradiated
with femtosecond laser pulses. Appl. Phys. Lett. 82, 4462
(2003) [DOI: 10.1063/1.1586457].
13. B.K. Nayak, M.C. Gupta. Ultrafast laser-induced selforganized conical micro/nano surface structures and their
origin. Opt. Lasers Eng. 48, 966 (2010) [DOI: 10.1016/
j.optlaseng.2010.05.009].
14. V. Sava, T.L. Mitran, G. Socol, S. Antohe. Silicon
surface structuring by XeCl excimer laser irradiation in
atmospheric conditions. Digest J. Nanomater. Biostruct.
8 (1), 61 (2013).
15. B.K. Nayak, M.C. Gupta, K.W. Kolasinski. Formation of
nano-textured conical microstructures in titanium metal
surface by femtosecond laser irradiation. Appl. Phys. A
90, 399 (2008) [DOI: 10.1007/s00339-007-4349-2].
16. L.A. Golovan, I.O. Djun, A.E. Dokukina, S.V. Zabotnov,
A.A. Ezhov, P.K. Kashkarov, N.E. Maslova, I.O. Ostapenko, V.I. Panov, V.U. Timoshenko. AFM investigation
of nanoparticles formed on silicon surface by femtosecond
laser pulses. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 73, 39 (2009)
[DOI: 10.3103/S1062873809010122].
17. M. Bolle, S. Lazare. Characterization of submicrometer
periodic structures produced on polymer surfaces with lowfluence ultraviolet laser radiation. J. Appl. Phys. 73, 3516
(1993) [DOI: 10.1063/1.352957].
18. J.F. Young, J.S. Preston, H.M. Driel, J.E. Sipe. Laserinduced periodic surface structure. II. Experiments on Ge,
Si, Al, and brass. Phys. Rev. B 27 (2), 1155 (1983) [DOI:
10.1103/PhysRevB.27.1155].
19. F. Korte, J. Serbin, J. Koch, A. Egbert, C. Fallinich, A. Ostendorf, B.N. Chichkov. Towards nanostructuring with
femtosecond laser pulses. Appl. Phys. A 77, 229 (2003)
[DOI: 10.1007/s00339-003-2110-z].
20. T.H.R. Crawford, A. Borowiec, H.K. Haugen. Femtosecond
laser micromachining of grooves in silicon with
800 nm pulses. Appl. Phys. A 80, 1717 (2005) [DOI:
10.1007/s00339-004-2941-2].
21. И.А. Остапенко, С.В. Заботнов, Г.Д. Шандыбина, Л.А. Головань, А.В. Червяков, Ю.В. Рябчиков, В.В. Яковлев,
В.Ю. Тимошенко, В.К Кашкаров. Микро- и наноструктурирование поверхности кристаллического кремния
под действием фемтосекундных лазерных импульсов.
Известия РАН: Серия физическая 70 (9), 1315 (2006).
22. К.Э. Лапшин, А.З. Обидин, В.Н. Токарев, В.Ю. Хомич,
В.А. Шмаков, В.А. Ямщиков. Формирование наноструктур на поверхности нитрида кремния под воздействием излучения F[2]-лазера. Физика и xимия обработки
материалов 1, 43 (2008).
23. G. Miyaji, K. Miyazaki. Origin of periodicity in nanostructuring on thin film surfaces ablated with femtosecond
laser pulses. Optics Express 16 (20), 16265 (2008) [DOI:
10.1364/OE.16.016265].
24. M. Shen, J.E. Carey, C.H. Crouch, M. Kandyla, H.A. Stone, E. Mazur. High-density regular arrays of nanometerscale rods formed on silicon surfaces via femtosecond laser

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2017. Т. 62, № 1

Формування перiодичних структур на поверхнi твердого тiла

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

irradiation in water. Nano Lett. 8 (7), 2087 (2008) [DOI:
10.1021/nl080291q].
C. Radu, S. Simion, M. Zamfirescu, M. Ulmeanu, M. Enculescu, M. Radoiu. Silicon structuring by etching with
liquid chlorine and fluorine precursors using femtosecond
laser pulses. J. Appl. Phys. 110 (3), 1063 (2011) [DOI:
10.1063/1.3619856].
Н.Д. Ворзобова, Ю.Э. Бурункова, В.Г. Булгакова,
И.Ю. Денисюк, Н.М. Калинина. Получение полимерных периодических структур в УФ-отверждаемых композиционных материалах методом лазерной интерференционной литографии. Изв. Вузов. Приборостроение
54 (12), 62 (2011).
J. Heitz, B. Reisinger, V. Fahrner. International Conference on Transparent Optical Networks (Coventry, 2012),
p. 1.
E. Rebollar, J. Vázquez de Aldana, I. Martı́n-Fabiani,
M. Hernandez, D.R. Rueda, T.A. Ezquerra, C. Domingo, P. Moreno, M. Castillejo. Assessment of femtosecond
laser induced periodic surface structures on polymer films.
Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 11287 (2013) [DOI: 10.1039/
C3CP51523K].
Ю.К. Веревкин, Н.Г. Бронникова, В.В. Королихин,
Ю.Ю. Гущина, В.Н. Петряков, Д.О. Филатов, Н.М. Битюрин, А.В. Круглов, В.В. Левичев. Формирование двумерных периодических наноструктур на поверхности
плавленого кварца, полиимида и поликристаллического
алмаза с помощью метода импульсной четырехлучевой
интерференционной лазерной модификации. ЖТФ 73
(6), 99 (2003).
С.В. Макаров. Нано- и микроструктурирование поверхности металлов и полупроводников в воздухе при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов: дис.
канд. физ.-мат. наук: 01.04.21 (Москва, 2014).
С.А. Ахманов, В.И. Емельянов, Н.И. Коротеев, В.Н. Семиногов. Воздействие мощного лазерного излучения на
поверхность полупроводников и металлов: нелинейнооптические эффекты и нелинейно-оптическая диагностика. Усп. физ. наук 147, 675 (1985).
S.V. Zabotnov, I.A. Ostapenko, L.A. Golovan, V.Yu. Timoshenko, P.K. Kashkarov, G.D. Shandybina. Third
harmonic generation from a silicon surface structured by
femtosecond laser pulses. Quantum Electron 35 (10), 943
(2005) [DOI: 10.1070/QE2005v035n10ABEH013011].
T. Scheidt, E.G. Rohwer, H.M. von Bergmann, H. Stafast.
Charge-carrier dynamics and trap generation in native Si/SiO2 interfaces probed by optical second-harmonic
generation. Phys. Rev. B 69, 165314 (2004) [DOI: 10.1103/
PhysRevB.69.165314].
P.H. Neethling, T. Scheidt, E.G. Rohwer. Second harmonic
generation as a technique to probe buried interfaces:
research letter. South African J. Sci. 105, 282 (2009),
http://hdl.handle.net/10520/EJC96944.
V.P. Veiko, A.M. Skvortsov, V.I. Sokolov, Ph. Q. Tung,
R.A. Khalecki, E.I. Efimov. Effect of laser irradiation on

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2017. Т. 62, № 1

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

the structures properties such as SiO2 /Si. Proc. of SPIE
7996, 79960S (2010) [DOI: 10.1117/12.889523].
З.Ю. Готра, С.А. Осередько. Управление свойствами
поверхностных слоев в технологии микроэлектроники с
помощью лазерного излучения. Зарубежная электронная техника 12, 3 (1985).
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О.О. Havryliuk, O.Yu. Semchuk
FORMATION OF PERIODIC STRUCTURES
ON THE SOLID SURFACE UNDER LASER IRRADIATION
Summary
Advances in the development of technologies aimed at the production of periodic structures on the surface of semiconductors,
metals, and insulators have been reviewed. Particular attention was paid to the formation of periodic structures under
laser irradiation. The results of both theoretical calculations
and experimental researches of the phenomenon concerned are
presented.
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