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Анотацiя
У данiй роботi розглядаються особливостi формування двовимiрних перiодичних структур на нанокомпозитах з
наночастинками рiзної природи одностадiйним голографiчним методом. Запропоновано модифiковану гологра-
фiчну схему, яка дозволяє плавно змiнювати фазовий зсув мiж записуючими пучками i легко мiняти кут мiж
ними. Аналiзувався зв’язок мiж розподiлом iнтенсивностi в областi формування структур з характером розподiлу
наночастинок в полiмерi при варiюваннi умов запису.
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Вступ
Двовимiрнi (2D) перiодичнi фотонно-кристалiчнi

структури на основi полiмерiв привертали велику
увагу дослiдникiв в останнi роки, завдяки їх потен-
цiйному використанню в якостi сучасної елементної
бази квантової i оптоелектронiки. Хоча фазовий
контраст полiмерних структур вiдносно невеликий
(∆𝑛 ≤ 0, 04), але виникає аномалiя групової швид-
костi, яка забезпечує значне посилення локального
поля в таких структурах. Тому найбiльш широко
2D структури дослiджуються як ефективнi резона-
тори в лазерах з розподiленим зворотним зв’язком
(РЗЗ) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Причому, в
порiвняннi з 1D резонатором, використання 2D стру-
ктури з таким же контрастом дозволяє збiльшити
селективнiсть резонатора, зменшити порiг генерацiї
i пiдвищити ефективнiсть РЗЗ-лазера. 2D фотоннi
кристали можуть використовуватися також як брег-
гiвськi дифракцiйнi елементи для оптичної оброб-
ки iнформацiї [13] i фотонно-кристалiчнi сенсори
[14, 15]. Використання полiмерних нанокомпозитiв,
що включають наночастинки (НЧ) рiзної природи,
для виготовлення 2D структур може iстотно змiнити
їх властивостi. Перш за все, показник заломлення
матерiалу НЧ 𝑛𝑁𝑃 , як правило, значно вiдрiзняється
вiд показника заломлення полiмерної матрицi 𝑛𝑃 , що
буде призводити до збiльшення контрасту структури.
З iншого боку, використання НЧ металiв, оксидiв ме-
талiв, напiвпровiдникiв, що володiють специфiчними
фiзичними властивостями, вiдкриває можливiсть ви-
готовляти фотоннi кристали з нелiнiйно-оптичними,
плазмонними, люмiнесцентними i лазерними власти-
востями, що iстотно розширює дiапазон їх застосу-
вань.

На практицi використовують як рельєфнi, так i
об’ємнi 2D структури. Для отримання рельєфних
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структур застосовують рiзнi методи лiтографiї (УФ,
електронним пучком, наноiмпринт), а також гаряче
тиснення, мiкромолдiнг, реактивне iонне травлення
та iншi. Зазначенi методи включають послiдовностi
операцiй i в багатьох випадках потрiбна наявнiсть
ряду додаткових крокiв, характерних, наприклад,
для технологiї травлення фоторезиста. Найбiльш
дешевим i простим методом виготовлення 2D i 3D
структур в об’ємi свiтлочутливого матерiалу є одно-
стадiйний метод голографiчної лiтографiї, який до-
зволяє отримувати високоефективнi структури ви-
сокої однорiдностi, досить великого розмiру з лег-
ко змiнюваним субмiкронним перiодом [17, 18, 19].
Перiодичний розподiл поля, що формує структуру,
створюється в результатi iнтерференцiї кiлькох ко-
герентних лазерних пучкiв. Iнтерференцiйнi поля
необхiдної конфiгурацiї отримують з одного лазер-
ного пучка, роздiляючи його на систему пучкiв i ва-
рiюючи їх кiлькiсть, напрямки, фази i поляризацiю
[19, 20, 21, 22]. Для роздiлення вихiдного лазерно-
го пучка використовують дифракцiйний роздiлювач
або систему призм, наприклад, [4, 8, 23, 24].

1. Технiка експерименту

Для отримання 2D структур полiмер – НЧ ми ви-
користовували фотополiмернi композицiї двох типiв.
У першому випадку «ex situ» синтезованi НЧ вводя-
ться в полiмеризацiйно здатну сумiш мономерiв. Об’-
ємна структура формується в iнтерференцiйному по-
лi в результатi локальної полiмеризацiї i дифузiйного
перерозподiлу компонент сумiшi [25]. У другому ви-
падку «in situ» синтез НЧ вiдбувається пiсля запису
з просторово розподiленого в iнтерференцiйному по-
лi прекурсора металу. У данiй роботi ми виготовляли
перiодичнi структури з НЧ Ag. Детально технологiя
виготовлення фотополiмерних композицiй i синтезу
Ag НЧ в решiтцi викладена в [26, 27]. Для отриман-
ня реєструючого шару рiдка сумiш розмiщувалася



мiж скляними пiдкладками, роздiленими калiбро-
ваними прокладками з товщиною 𝑑 = 10 − 50 мкм.
Як зазначалося вище, для реалiзацiї багатопучко-
вої схеми запису використовують систему призм або
дифракцiйнi подiльники, що складаються з набору
дифракцiйних граток. Параметри ґраток i їх вза-
ємне розташування вибираються таким чином, щоб
забезпечити необхiдну кiлькiсть i геометрiю iнтерфе-
руючих пучкiв [20]. Записуюче поле для формування
2D гексагональних фотонних кристалiв отримують
в результатi iнтерференцiї трьох лазерних пучкiв. У
[8], наприклад, автори демонструють дифракцiйний
елемент, який представляє собою непрозору маску з
трьома бреггiвськими ґратками, розташованими на
120∘, одна вiд одної. Слiд зазначити, що у застосова-
нiй геометрiї досить складно змiнювати параметри
кристалiчної комiрки фотонного кристала або, iн-
шими словами, кути нахилу iнтерферуючих пучкiв.
Нижче на рис. 1 ми наводимо модифiковану схему
запису, що дозволяє досить просто змiнювати пара-
метри кристалiчної структури при формуваннi 2D
гексагональних фотонних кристалiв. На вiдмiну вiд
авторiв [26], якi пропонують цифровий подiльний еле-
мент тонкого, в голографiчному сенсi, типу ми про-
понуємо елементи, що є брегiвськими i дозволяють a)
варiювати; б) збiльшувати кути роздiлення лазерних
пучкiв. Розглянемо процес голографiчного запису.

Рис. 1. Схема для трьохпучкового запису 2D структур:
Gr – бреггiвськi гратки, Mr – дзеркала,

Pt – поляризатор, SLM – просторовий модулятор свiтла,
A – аналiзатор, Ph – фотополiмер.

Пучок вiд лазеру поляризований у вертикальнiй пло-
щинi роздiляється двома бреггiвськими ґратками Gr,
вiдбиваючись вiд дзеркал Mr, що розмiщенi у верши-
нах рiвнобiчного трикутника, сходяться пiд кутом 𝜃
з нормаллю до поверхнi свiтлочутливого шару, яка
спiввiсна до висоти вказаної пiрамiди. При цьому
двограннi кути мiж векторами 𝛼𝑖 складають 120∘.
У цьому випадку, при голографiчному записi утво-
рюється гексагональна структура. Для зсуву фази в
одному з пучкiв використано просторовий модуля-
тор свiтла ПМС LC-2002. Фаза змiнювалась в межах
[0 − 𝜋/2]. Для формування чотирикутних структур

один з пучкiв перекривався. В процесi запису одно-
мiрної ґратки свiтлочутливий шар розвертався на
90∘ i записувалась додаткова ґратка. Iнтенсивностi
всiх пучкiв при формуваннi структур задавались
рiвними мiж собою в обох випадках.

2. Розрахунок розподiлу iнтенсивностi iн-
терферуючих пучкiв

Розподiл iнтенсивностi електричного поля в обла-
стi iнтерференцiї може бути записаний у виглядi:

I(r) =

𝑛∑︁
𝑗=1

|E𝑗 |2 +

𝑛∑︁
𝑖 ̸=𝑗

E𝑖 ×E*
𝑗𝑒

(𝑖(k𝑖−k𝑗)r+𝑖𝜙𝑖𝑗), (1)

k𝑖 = sin 𝜃 cos𝛼𝑖e𝑥 + sin 𝜃 sin𝛼𝑖e𝑦 + cos 𝜃e𝑧,

де E – вектор напруженостi електричного поля, k –
хвильовий вектор, 𝑖, 𝑗 – додатнi числа, 𝜙𝑖𝑗 – зсув фаз
мiж пучками, 𝑟 – радiус-вектор, e𝑥, e𝑦, e𝑧 – одиничнi
координатнi вектори, 𝜃𝑖 – кут мiж k𝑖 та вiссю 𝑧, 𝛼
– кут мiж проекцiєю лазерних пучкiв на площину
𝑥− 𝑦 та вiссю 𝑥.

Використовуючи (1), нами проведено розрахунки
розподiлу iнтенсивностi в площинi iнтерференцiї для
2 та 3-х пучкiв. Iнтенсивностi i кути спiвпадали з
такими, що було взято для експерименту. На рис. 2
показано розподiл iнтенсивностi при iнтерференцiї
3-х пучкiв.

(а)

(б)

Рис. 2. Розподiл iнтенсивностi при 3-х пучковiй
iнтерференцiї: фазових зсув в 1-му пучку:

а) 𝜙 = 0, б) 𝜙 = 𝜋/2.



3. Обговорення результатiв експерименту

У ходi дослiдження отримано перiодичнi структу-
ри, представленi на рис. 3.

(а)

(б)

Рис. 3. Мiкрофотографiя 2D кристалу, сформованого
розподiлом Ag НЧ у полiмернiй матрицi при фазовому
зсувi мiж записуючими пучками: а) 𝜙 = 0, б) 𝜙 = 𝜋/2.

Використовуючи схему, показану на рис. 1, ми
отримали 2D фотоннi кристали з гексагональною
структурою, утворенi Ag НЧ в полiмернiй матрицi.
Мiкрофотографiї кристалiв, що записанi для 𝜃 = 4∘,
наведенi на рис. 3. Зображення отриманi при фоку-
суваннi на поверхню кристала. Використовувалися
iнтерференцiйнi поля з перiодами 3,3 мкм i 0,4 мкм.
Для кристала з перiодом Λ = 0, 4 мкм контраст
структури, який визначається як рiзниця мiж по-
казниками заломлення зон структури, збагачених
полiмером i НЧ (∆𝑛 = 2𝑛1, де 𝑛1 – амплiтуда моду-
ляцiї показника заломлення), становить приблизно
0, 02, що збiгається з величиною, отриманою в [27].

Зафiксовано перерозподiл областей, що вiдповiд-
ають переважнiй концентрацiї полiмеру i НЧ при
змiнi фазового зсуву мiж записуючими пучками. Як
було показано ранiше у [27], Ag НЧ утворюються
в областях, якi вiдповiдають мiнiмумам поля, куди
в процесi полiмеризацiї композицiї дифундує роз-
чин AgNO3. Порiвнявши розподiл поля i картину
структури, ми бачимо, що свiтлi областi на зобра-
женнi структури вiдповiдають максимумам поля,
тобто областям переважної концентрацiї полiмеру,
тодi як Ag НЧ розташовуються в темних областях
зображення. Таким чином, при нульовому фазовому
зсувi полiмернi областi утворюють шестикутники
(рис. 3(a)) (розташовуються по кутах i в центрi ше-
стикутника). При зсувi фаз на 𝜋/2 шестикутники

утворюють областi, збагаченi Ag НЧ (рис. 3 (б)).
Оскiльки Ag НЧ утворюються безпосередньо в кри-
сталi, змiна розмiрiв зон, у яких вони формуються,
може впливати на розмiр i концентрацiю НЧ i вiдпо-
вiдно на динамiку електронних збуджень в Ag НЧ
[16]. Зазначенi питання є предметом подальших до-
слiджень. Дослiджуванi структури виготовлялись
для створення резонаторiв зi зворотним зв‘язком для
тонкоплiвкових лазерiв.

Висновки
Для виготовлення 2D фотонних кристалiв рiзної

симетрiї на фотополiмерних матерiалах було запро-
поновано i реалiзовано модифiковану схему гологра-
фiчної лiтографiї. Використовувався одностадiйний
гнучкий процес запису вказаних 2D структур в iн-
терференцiйному полi, утвореному трьома i чотирма
лазерними пучками. Отримано структури з перiода-
ми в межах 3,3 мкм i 0,4 мкм. Показано, що змiна
розподiлу iнтенсивностi, що варiювалася завдяки
зсуву фаз в одному з пучкiв, призводить до змiни
характеру розташування наночастинок срiбла в полi-
мернiй матрицi в процесi виготовлення. Це вказує на
перспективнiсть направленого синтезу таких стру-
ктур для потреб сучасної оптоелектронiки.
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