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BEVEZETÉS

A lézerek megalkotása (1960) új korszakot nyitott az optikában. Az azóta kifejlesztett 

lézertípusok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a klasszikus fényforrásokat messze 

felülmúlják: pl. koherencia, monokromatikusság, kis divergencia, rövid impulzushossz és az 

ennek eredményeként elérhető nagy teljesítmény. Az alkalmazási területek a fenti 

tulajdonságok valamely csoportjának a hasznosításán alapulnak. A lézerek fejlesztésével 

lehetővé vált a szerves anyagok magas abszorpciójának megfelelő UV hullámhossz- 

tartományban nagy energiasűrűségű nyalábok létrehozása. Ezen fényforrások alkalmazása a 

fény-anyag kölcsönhatás vizsgálatában és hasznosításában nagy előrelépést jelentett. A 

disszertációban tárgyalt UV excimer lézeres ablációnak is számos gyakorlati vonatkozása van.

A PhD dolgozat fő témája polimerek felületén excimer lézeres besugárzás hatására 

bekövetkező folyamatok vizsgálata. A polimerek UV excimer lézeres ablációját Srinivasan és 

Mayne-Banton fedezte fel 1982-ben [1]. Az UV tartományban erősen abszorbeáló polimert 

nagy teljesítményű excimer lézerimpulzussal besugározva, a felületről a polimer anyagától, 

a hullámhossztól, az impulzus időtartamtól és az energiasűrűségtől függően 0.01 - 1 pm 

vastagságú réteg távozik el. A jelenség felfedezése a mikroelektronikában, az integrált 

áramkörök előállításában új távlatokat nyitott. Az abláció alkalmazásával egyszerűbbé válhat 

a litográfia kémiai maratáson alapuló többlépéses folyamata, mivel a módszerrel az áramköri 

elemek helyét kijelölő maszk jól definiált, reprodukálható mélységű, “száraz” maratási képe 

hozható létre. A polimerek kutatását fotomaratásuk tökéletesítésének igénye motiválta, 

azonban a lézeres kezelés hatására a felületükön keletkező vezetőréteg és szubmikrométeres 

nagyságrendű periodikus struktúrák újabb alkalmazási lehetőséget hordoznak magukban.

A fotoabláció fontos felhasználó területe az orvostudomány. Excimer lézereket 

alkalmaznak a cornea görbületének korrigálására és a fogászatban, kisebb energiasűrűségen 

bőrproblémák kezelésére. A gyógyítás szempontjából lényeges előnye a lézeres 

beavatkozásnak, hogy a nagy abszorpciónak és a rövid impulzushossznak köszönhetően a 

környező szövetben nem történik szignifikáns változás, termális károsodás. A biológiai 

szövetek jelentős része (80 %) folyadék, ezért a folyadékok ablációjának tanulmányozása 

fontos a lézeres orvosi beavatkozások hatásának megismerése és modellezése érdekében. A 

disszertáció második része az ún. lágy biológiai szövetekhez hasonló tulajdonságokkal 

rendelkező, erősen abszorbeáló folyadékok abszorpciójának meghatározására kidolgozott új 

eljárás, valamint a folyadékok ablációját kísérő alapvető folyamatok leírását tartalmazza.

1



TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK

Ebben a fejezetben az értekezésben vizsgált témák kísérleti és elméleti előzményeinek 

a vonatkozó irodalom alapján elkészített összefoglalása található.

1. Excimer lézeres besugárzás hatásának vizsgálata különböző polimereken

Szilárd szerves anyagokat nagy teljesítménysűrűségű lézerfénnyel megvilágítva a 

felületről jól definiált vékony rétegek távolíthatóak el [2]. A jelenség neve abláció, polimerek 

esetében 107 W/cm2 teljesítménysűrűségű excimer lézernyalábbal történő besugárzáskor 

figyelhető meg. A polimerek UV excimer lézeres ablációja az 1980-as évek óta vizsgált 

témakör az irodalomban [1, 3]. A mikroelektronikában régebben használt lámpákkal szemben 

a lézeres megvilágítás előnye, hogy az impulzus rövid ideje alatt a mechanikai rezgések nem 

okozhatnak gondot. Az abláció során a felület közelében az anyag struktúrája felbomlik, 

számos fragmentum távozik el, közöttük semleges és ionos molekuláris törmelékek, amelyek 

mennyisége és minősége anyag, hullámhossz, impulzusidőtartam és energiasűrűség függvénye. 

A felületről eltávozó anyagfelhő összetételét és időbeli változását tanulmányozták lézerrel 

indukált fluoreszcencia-spektroszkópiával (LIF) [4], quadrupólus tömegspektrométerrel [5] és 

lézer-ionizációs tömegspektroszkópiával (TOF) [6]. Az utóbbi módszerek hátránya, hogy az 

ionizációs lépések megváltoztathatják a felhő kémiai összetételét. Polimerek esetében tipikusan 

a monomerek, szénklaszterek és különböző gázok mutathatóak ki [7]. Az erősen degradálódott 

fragmentumok (szénklaszterek, pl. Cx ionok) kirobbanása 105 cm/s sebességgel történik, a 

nagyobb tömegű fragmentumok (pl. monomerek) a felületet 103 - 104 cm/s sebességgel, 

nagyobb időkésleltetésnél hagyják el. Az ablációs termékekre a nagy kinetikus energia 

jellemző, a sebességeloszlás a kis tömegű fragmentumok esetében jól közelíthető Maxwell- 

Boltzmann eloszlással, a nehezebb fragmentumok esetében szélesebb [6]. Az energiasűrűség 

növelésével megnövekedik az eltávozó anyag mennyisége, a sebességeloszlás azonban csak 

nagy energiasűrűség esetében változik meg szignifikánsan (jet-szerű kirobbanás) [5]. A 

fluoreszcencia-spektrumok alapján nagyobb energiasűrűségen megnövekedik a kisebb 

fragmentumok, szénklaszterek mennyisége [8]. A lézerfény hullámhosszának változtatásával 

ugyanazon anyag esetében különbség tapasztalható az ablációs felhő összetételében. Ez azzal 

magyarázható, hogy az abszorpció szűk hullámhossz-tartományban is jelentős mértékben 

változhat, az értéke által meghatározott hőmérséklet-emelkedés jelentősen különbözhet.
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A besugárzott felület profilométeres vizsgálata és a minta tömegének kvarckristály-

mikromérleggel történő mérése alapján az eltávozó anyag mennyisége nagy pontossággal

meghatározható (PL: = 20 ng/cm2 (4 monoréteg He atom) eltávozása a megfelelő kvarckristály

sajátfrekvenciájának 1 Hz-el való eltolódását okozza, így detektálható) [9]. Az ablációs

sebesség (mélység/impulzus) energiasűrűségtől függését leíró kísérleti erdemények alapján

megállapítható, hogy az abláció küszöbjelenség, létezik egy, az a abszorpciós együttható által

meghatározott küszöb-energiasűrűség: Fk, amely alatt az impulzusonként eltávozó réteg

vastagsága nem szignifikáns, < 0.05 pm. Az ennél nagyobb energiasűrűségen az ablációs
1 Fsebesség gyorsan, az energiasűrűség logaritmusával arányosan növekedik: d = —In— [2, 9],
a Fk

ahol a a polimer abszorpciós együtthatója az ablációra használt lézer hullámhosszán. A fenti 

tapasztalati összefüggés megegyezik azzal az ablációs sebeséggel, amely a mintában Beer- 

törvény szerint elnyelődő fény intenzitásának változása alapján számítható. Az energiasűrűség 

az abszorpció hatására a következő módon változik a mélység függvényében:

F(x) = F x),
ahol az F a felületre eső fény energiasűrűsége. Az x mélységben abszorbeált energiasűrűség:

Fa(x) = aFex\){-ax),
amelyből az ablációs sebesség, az ablációt okozó folyamathoz szükséges elnyelt 

energiasűrűség Faabl jelölésével:

1.1.

1.2.

1 aF\
dab, = -ln 1.3.Fa а,аЫ)

Az (1.3.) egyenlet alapján az abláció létrehozásához a felületre eső fény energiasűrűségének 

a következő Fk küszöbértéket kell meghaladnia:

1 1.4.Fk ^а,аЫ’
a

Az (1.3.) és (1.4.) egyenleteket összevetve megkapjuk a kísérleti tapasztalatoknak megfelelő 

ablációs-sebesség - energiasűrűség összefüggést.

A nagyobb energiasűrűségek tartományában az erősen abszorbeáló polimerek esetében 

az ablációs-sebesség és az energiasűrűség közötti összefüggés: d ~ (F-F0), ahol az F0 

karakterisztikus energiasűrűség különbözik a küszöb-energiasűrűségtől. Az (1.3.) egyenlet 

alapján belátható, hogy ez az abszorpció csökkenését okozó folyamatok következménye.

A kisebb abszorpciós együtthatójú polimereknél az anyageltávozás megfigyelhető az 

egylövéses ablációs küszöbnél jóval kisebb energiasűrűségen is, (a minta anyagi minőségétől, 

az abláló lézer hullámhosszától és az energiasűrűségtől függő) nagyobb számú lézerimpulzus
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hatására. Ez az inkubáció, amely annak eredményeként jön létre, hogy pl. az abszorpciós 

együttható értéke a kis energiasűrűségen is bekövetkező degradáció során megnövekedik. A 

küszöb-lövésszám vizsgálatakor tapasztaltak alapján megállapítható: az abláció elindításához 

szükséges impulzusok száma az energiasűrűség növelésével csökken [10].

A bevitt energia hatására az anyageltávozáson kívül különböző folyamatok 

következnek be. Nagy energiasűrűségen a felület fölött plazma keletkezik, amelynek 

abszorpciója csökkentheti az abláció hatásfokát. A besugárzott felületrészen, a minta 

különböző mélységeiben megfigyelhető változások összefoglalása az 1.1. ábrán látható. 

Több polimernél kimutatták, hogy az 

abláció után visszamaradó felületen a 

lézerfény behatolási mélységének 

nagyságrendjébe eső vastagságú réteg 

átstrukturálódik, kémiai minősége 

megváltozik, amely pl. XPS 

módszerrel detektálható. A jelenség a 

már ablációs küszöb alatti

Excimer lézernyaláb

v

energiasűrűségen is bekövetkező 

fotodegradáció eredménye, amely 

topográfiai változást nem minden 

esetben okoz, de módosítja a polimer 

felületét, pl. megváltoztatja a C/O 

arányt [11]. A hővezetés 

következtében a fény dopt = l/a behatolási mélységénél vastagabb dterm réteg lehet termálisan 

érintett. A lézerrel besugárzott minták hőmérsékletének az abszorbeált energia hatására 

bekövetkező növekedéséről elméleti és kísérleti úton is megmutatták, hogy Fk alatt arányos 

az energiasűrűséggel, fölötte közel konstans, mivel a további energia az anyageltávozáshoz 

szükséges [12]. A lézeres megvilágítás hatására lezajló gyors felmelegedés következtében 

termoelasztikus hullám keletkezik, amelynek nagysága az Fk küszöbnél megnövekedik [13]. 

Az ablációs küszöb fölött tapasztalható kisebb mértékű hőmérsékletemelkedés az eltávozó 

fragmentumok kinetikus energiája által okozott akusztikus hullám hatására jön létre.

^term

1.1. ábra Az abláció során eltávozó réteg: dahl;
a fény behatolási mélysége: d t = l/a; 
és a termálisan módosított réteg: dterm, 
amelyet a hővezetőképesség határoz meg.
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1.1. Az ablációs mechanizmus

A polimerek fotoablációját kísérő fizikai folyamatok leírására több modell is született. 

Ezen anyagok közös jellemzője, hogy erősen abszorbeálnak az UV tartományban. A 

polimermolekulák hosszú láncai 102 - 103 monomer egységből épülnek fel, amelyeket 6 - 40, 

főként szén, hidrogén, oxigén és nitrogén atom alkot. A monomerek átlagosan 10 kromofórt 

tartalmaznak, ezek abszorbeálják az UV fotonokat, amelyek elektron és/vagy rezgési 

gerjesztést okoznak. Egy kromofór egy vagy több fotont is abszorbeálhat, és gerjesztődhet a 

szomszédos kromofórók által elnyelt energia transzportja következtében. Az abláció 

eredményeként keletkezett molekuláris termékek analízise alapján arra lehet következtetni, 

hogy kémiai bomlásfolyamatokra is sor kerül. A kezelt anyag bomlása miatt az irodalomban 

gyakran használják az "ablációs fotodekompozíció" elnevezést. Nem teljesen tisztázott kérdés, 

hogyan konvertálódik át az elnyelt fény energiája és okoz fotodekompozíciót.

Az egyfotonos fotokémiai ablációs modell szerint a rövid hullámhosszak (k < 200 nm) 

tartományában az abszorbeált UV foton nagy energiája direkt kötésfel szakításhoz vezethet a 

gerjesztett polimermolekulában. A A, = 193 nm-en működő ArF excimer lézer egy fotonjának 

energiája: 1.026 1015 mJ, abszorpciója a polimer gyors dekompozícióját okozhatja molekuláris 

összetevőkre. A degradáció térfogatnövekedést, a keletkező fragmentumok ütközése további 

hőmérsékletemelkedést és fázisátalakulást okozhat. Az anyag eltávozása a keletkező molekula

fragmentumok felületről lerobbanása formájában történhet. A fotokémiai ablációs modell

magyarázatot ad a küszöb-energiasűrűség (Fk) létezésére, az ablációs sebesség és

az akusztikus jel keletkezésére;1 ( F\energiasűrűség között tapasztalt összefüggésre: d= — In
« 1Л/

összhangban van az ablációs gödör tiszta morfológiájával és éles határfelületével [14]. Ezen

egyszerű modell azonban több kísérleti tényről nem tud számot adni.

A nagyobb energiasűrűségek tartományában О 1 J/cm2) az ablációs mélység nem az 

energiasűrűség logaritmusával arányosan növekedik, az (1.3.) egyenlettel megadott d(F) 

összefüggés nem érvényes [14, 15]. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a kromofórok 

telítődése következtében az energiasűrűség a mintában nem exponenciálisan csökken. Ha a 

gerjesztett kromofór állapot nem abszorbeál, akkor nagyobb energiasűrűségen a felületi réteg 

telítésbe megy, mögötte mélyebb rétegekben történhet abláció. A telítés bekövetkezhet az 

alapállapot kiürülése miatt is, a fotokémiai modell szerint keletkező disszociáló gerjesztett 

állapot esetében. A telítésre bizonyítékot szolgáltattak a nagy intenzitású fénnyel megvilágítás 

után tapasztalt tranziens abszorpcióváltozások [16]. Az energiasűrűség-függés leírására
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irányuló vizsgálatok eredményeit összegezve három tartomány különböztethető meg: a 

lineáris, Beer-tövénnyel leírható abszorpció, ahol a mélyülés az energiasűrűség logaritmusával 

arányos; a nemlineáris, telítődéssel kísért tartomány, ahol a látszólagos abszorpció kisebb a 

kis intenzitásnál mérhető értéknél, és az ablációs mélység az energiasűséggel arányos; a 

lineárishoz képest nagyobb abszorpció tartománya, amelyet plume és a gerjesztett állapot 

abszorpciója is okozhat, és ahol a mélyülésben telítődés figyelhető meg [15, 17].

A fotokémiai reakciók elsődlegességét hangsúlyozó elméletnek ellentmondó 

eredményeket szolgáltattak azok a kísérletek, amelyekben kimutatták, hogy a nagyobb 

hullámhosszak tartományában és közvetett termális hatásra is bekövetkezik a polimerek 

anyagának degradálódása [18, 19, 20]. A polimerek ablációja a nagyobb hullámhosszak 

tartományában (A>248 nm) az egyfotonos fotokémiai modellel nem értelmezhető, mivel egy 

foton energiája nem elegendő a kötésfelszakításhoz. Ebben az esetben többfotonos folyamatok 

vezethetnek közvetlen dekompozícióhoz. Többfotonos abszorpcióhoz igen nagy intenzitásra 

és/vagy rövid impulzusra van szükség az elegendően nagy fotonfluxus biztosítása érdekében. 

A rövid impulzusú (ps, fs) lézerekkel ablált polimerek felületén többfotonos folyamatok 

eredményeként alakulhat ki tiszta, olvadás okozta egyenetlenségtől mentes ablációs gödör. 

Kicsi azonban annak a valószínűsége, hogy az összes polimerre és hullámhosszra teljesülnek 

a többfotonos fotokémiai folyamatok kritétiumai.

Az abláció általánosan a fototermális folyamatokat is magában foglaló modellel írható 

le. A fény abszorpciója a szilárd anyag molekuláinak elektron és/vagy rezgési gerjesztését 

okozza, kis energiájú fotonok esetében nem történik direkt kötésfelszakítás [21]. A belső, 

sugárzásmentes energiakonverzió következtében a minta gyors felmelegítése következik be. 

A hőmérséklet növekedése gyors fázisátalakulásokat és kémiai változásokat okoz, amelyek 

az anyag kitágulásához, robbanásszerű elpárolgásához vezetnek. A megvilágítás eredménye 

nagy mértékben függ a lézer impulzushosszától, mivel a polimerek degradációjának 

hőmérséklete növekedik a felfűtés időtartamának csökkenésével. A fototermális folyamatok 

sebessége nemlineárisán függ a hőmérséklettől, ami magyarázatot ad az ablációs küszöb- 

energiasűrűség létezésére. Pozitív visszacsatolást okozhat a termálisan indukált degradációban 

a makromolekulák egzoterm bomlása és a keletkező fragmentumok erősebb abszorpciója. A 

termális folyamatok szerepét bizonyítják, hogy a keletkező fragmentumok termális 

sebességeloszlással jellemezhetőek [5, 6], és hogy megnövekedik az ablációs sebesség a minta 

hőmérsékletének növelésével, pl. a nagy ismétlési frekvenciájú lézerimpulzusok hatására 

bekövetkező hőfelhalmozódás eredményeként.
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A polimerek közül a PoIiMetil-MetAkrilát fotorezisztként is gyakran alkalmazott 

anyag. A kezelt polimerfelület az ArF excimer lézeres abláció után jó minőségű, ezért a 

gyakorlatban ezt a hullámhosszat használják. A KrF excimer lézeres besugárzáskor az 

eltávozó gázok miatt gödrök jönnek létre, XeF lézerrel kezeléskor nagy energiasűrűségen is 

egyenetlen marad a kezelt felszín [8]. Ez a különbség a polimer abszorpciós együtthatójának 

eltérésével magyarázható: a(193 nm) = 4.5 x 103 cm1, a 248 és 351 nm-en jóval kisebb (10 

cm-1 nagyságrendű) [10]. A PMMA excimer lézeres ablációjakor keletkező felhő összetételét 

több módszerrel is vizsgálták: emissziós spektroszkópiával [8], lézerrel indukált 

fluoreszcencia-spektroszkópiával [4], amelyek segítségével C2 és CN molekulákat detektáltak. 

Konvencionális gáz-kromatográfiával és lézer-ionozációs tömegspektroszkópiai vizsgálatokkal 

az elpárolgó gázfelhőben kimutattak további, nagyobb molekulasúlyú összetevőket is [5, 22], 

pl. a polimer monomerjét (C502H8) [5]. A fragmentumok sebességeloszlása 120 mJ/cm2 alatt 

jól közelíthető Maxwell-Boltzmann eloszlással, a transzlációs sebességből számolt hőmérséklet 

az energiasűrűséggel arányosan növekedik. A 120 mJ/cm2 - nél nagyobb energiasűrűség 

esetében nagyobb sebesség és irányított kirobbanás figyelhető meg [5].

Az ablációs mechanizmus megértése szempontjából fontos a lézerrel besugárzott 

polimerben lezajló fizikai folyamatok időbeli lefutásának ismerete. Ezzel a céllal 

tanulmányozták a PMMA ArF excimer lézeres ablációját nagy időfelbontást biztosító 

elrendezéssel [23]. Nem teljesen ismertek azonban az anyageltávozást megelőző és kísérő 

felületi folyamatok, amelyek leírásával az ablációs modellek teljesebbé válhatnak.
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1.2. Lézeres kezelés hatására keletkező vezetőréteg

A szerves anyagokban, polimerekben és biológiai szövetekben excimer lézeres 

besugárzás hatására bekövetkező fizikai és kémiai jelenségek részleges ismerete is lehetővé 

tette az abláció alkalmazását a mikroelektronikában és a sebészetben [2]. Ezen felhasználói 

területek számára lényeges szempont az abláció reprodukálhatósága volt: az ablációs küszöb 

fölötti energiasűrűségen az egyes lézerimpulzusok jól definiált vastagságú réteget távolítanak 

el a kezelt felületről. Az ablációs mélység energiasűrűségtől való függésének ismerete 

lehetővé tette felületek kontrollált módosítását. Az abláció után visszamaradó felületek 

tanulmányozása újabb, alkalmazási szempontból fontos jelenségek feltárásához vezetett.

A Polilmid az UV hullámhossz-tartományban erősen abszorbeál, nagy energiasűrűség 

esetében a polimerben a behatolási mélységig szélsőséges hőmérsékletviszonyok alakulhatnak 

ki. Abszorpciós együtthatója excimer lézerek közül az ArF lézer hullámhosszán a legnagyobb 

a(193 nm) = (3.4 - 4.2) x 105 cm1; az ablációs küszöb 14-20 mJ/cm2. A nagyobb 

hullámhosszakkal ellentétben az ablációs mélység az energiasűrűséggel már a küszöb elérése 

után közel lineárisan növekedik, ami a fotokémiai folyamatok szerepét bizonyítja [10, 24]. A 

kialakuló termodinamikai körülmények között (magas hőmérséklet és nagy nyomás) a 

felületen fázisátalakulás és kémiai bomlás, maradandó morfológiai változás is bekövetkezik 

[12, 14, 15, 24, 25].

A Pl excimer lézeres ablációja során keletkező termékek: CO, C02, HCN, CN, kis 

mennyiségű benzén, és különböző tömegű szénklaszterek (Cx, x: 1, 2, 3 ... 12). Ezek a 

fragmentumok eltérnek az IR abláció, vagy pirolízis során termális úton keletkező anyagoktól, 

ami az UV fotonok nagy energiájának következménye. A polimerlánc (fototermális vagy 

fotokémiai) fragmentációjához = 10 eV energia bevitele szükséges. Egy 193 nm-es foton 

energiája már elegendő a benzén gyűrű felbontásához, 6 foton elnyelődésével a fenti 

fragmentumok keletkezése értelmezhető [2, 25].

Kísérleti eredmények igazolják, hogy ha a Pl-et az ablációs küszöbhöz közeli 

energiasűrűségű excimer lézernyalábbal világítjuk meg, akkor felületének vezetőképessége 16 

nagyságrenddel, a = 10 O-1 cnr1 -re megnövelhető [26, 27, 28]. Hasonló jelenséget 

tapasztaltak más, szénben gazdag anyag: PoliBenzImidazol [26] és C60 [29] felületén is. Mivel 

a lézeres felületmódosítás az UV tartományban szubmikrométeres feloldást tesz lehetővé, a 

jelenség a mikroelektronikában nyithat új távlatokat. Interferometriás módszerrel Pl felületén 

167 nm-es periodikus csíkrendszer hozható létre KrF excimer lézeres ablációval [30].
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Hasonló feloldással lehetséges az elektromos tulajdonságok modulálása, pl. a Pl felületén az 

ablációs küszöb közelében, nagy számú lézerimpulzussal való besugárzással 0.9 pm periódusú 

vezető csíkok generálhatóak [31]. A vezetőképesség növekedése már 20 mJ/cm2 

energiasűrűségen megfigyelhető, ahol jelentős mértékű, robbanásszerű anyageltávozás még 

nem történik, a polimer azonban termálisan degradálódhat. A vezetőréteg az energiasűrűséggel 

fordítottan arányos küszöb-lövésszámnál kezd el kialakulni, a lövésszám növekedésével 

telítődő vezetőképesség maximális értéke az energiasűrűséggel növekedik [27].

A lézerrel indukált vezetőképesség növekedést a Pl pirolízise során, a polimer 

dekompozíciója következtében keletkező nanométeres szén-krisztallitok formálódása okozza. 

A besugárzott felületet szubmikrométeres feloldású mószerekkel tanulmányozták. 

Transzmissziós elektronmikroszkópos (ТЕМ) vizsgálatok szerint a szén-krisztallitok átmérője 

~ 50 nm, és a felületen random módon helyezkednek el [28]. A módosított Pl felület elektron

diffrakciós vizsgálata rövid távú rendezettség kialakulását bizonyította, amely alapján a 

felületen kialakuló szénréteg a polikristályos grafitnál kevésbé rendezett [32]. A krisztallit 

elnevezés olyan szénben gazdag részekre utal, ahol nincs valódi kristályrács. Amikor a 

krisztallitok sűrűsége elér egy kritikus értéket, a polimerfelület ugrásszerűen vezetővé válik. 

A vezetőréteg keletkezés egyike a küszöbjelenségeknek, jól modellezhető a három-dimenziós 

perkolációs elmélettel [28]. Az elmélet szerint fény által okozott krisztallit formálódás során 

elektronok csapdázódnak random eloszlású, egymástól elszigetelt vezető helyeken a polimer 

szigetelő mátrixában. A vezető helyek sűrűsége a lövésszámmal növekedik, egy küszöb- 

lövésszám után az elektronok termálisan át tudnak jutni egyik helyről a másikra, azaz a 

vezetőképesség ugrásszerűen megnövekedik. Ezzel az elmélettel értelmezhető a 

vezetőképesség küszöb-lövésszám körül tapasztalható elektromos térerősségtől való függése 

(amely nemlineáris áram-feszültség karakterisztikában nyilvánul meg), és az erős 

hőmérsékletfüggés [27].

A vezetőréteg különleges tulajdonsága, hogy vastagsága elérheti az 1 pm-t, mint 

ahogyan azt a KrF excimer lézerrel (A, = 248 nm) megvilágított, 75 pm vastag polimerfilm 

keresztmetszetének vizsgálata bizonyította [28]. Ez a vastagság jóval nagyobb, mint a fény 

behatolási mélysége. A mélyebb rétegek változásában a fény által létrehozott termodinamikai 

körülmények játszanak szerepet, amelyek leírásához a krisztallitok időbeli kialakulásának 

ismerete szükséges.

A felület optikai tulajdonságai jelentős mértékben megváltozhatnak a bevitt nagy 

energia hatására. Az ablációs mechanizmus dinamikájának vizsgálata során tanulmányozták
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az excimer lézerfény reflexiójának időfüggését [33, 34, 35, 36]. Különböző polimerek 

esetében tapasztalták, hogy már az excimer impulzus időtartama alatt jelentős 

reflexiócsökkenés következik be. Pl esetében 20 mJ/cm2-nél nagyobb energiasűrűségű KrF 

nyaláb esetében figyelhető meg a jelenség [33]. A reflektált impulzus rövidebb, mint a 

beérkező, azaz a jelenség impulzusrövidítési eljárásként is felhasználható, abban az esetben, 

ha az intenzitás csökkenése nem lényeges szempont [34, 36]. A diffúz reflexió vizsgálata a 

reflexióval analóg csökkenést mutatott, aminek alapján szórásnövekedéssel a reflexió 

csökkenése nem magyarázható [34, 36]. Az ablációs küszöbnél magasabb energiasűrűségen 

a keletkező anyagfelhő (plume) árnyékolása és szórása befolyásolja az optikai vizsgálatokat. 

Ezért tanulmányozták vékony Pl film hátsó oldalán az excimer lézernyaláb reflexiójának 

változását, és csökkenést tapasztaltak [35]. Az irodalomban leírt vizsgálatok a polimer optikai 

tulajdonságainak tranziens változását bizonyítják, azonban a transzmisszió-változás 

ismeretének hiánya korlátozza az eredményekből levonható következtetéseket. Az excimer 

lézer hullámhosszán az erős abszorbeálódás miatt transzmissziós mérések elvégzésére nincs 

lehetőség annak eldöntése érdekében, hogy törésmutatóváltozás, vagy abszorpció okozza a 

reflexió csökkenését. A besugárzott Pl felületen időfüggő reflexió-, szórás- és transzmisszió

mérések együttesen szolgáltathatnak információt az abláció során lezajló változásokról, és az 

ablációs küszöb közelében a vezetőréteg keletkezését eredményező folyamatokról.

10



1.3. Abláció során keletkező felületi struktúrák

Felfedezése óta a polimerek UV excimer lézeres ablációja sok területen alkalmazott 

jelenség. A kontrollált felületmódosítás a kezelt felületrész minőségének ellenőrzését, a 

visszamaradó felület érdességének a felhasználó igényei szerinti módosítását és/vagy 

minimalizálását is magában foglalja. Már a polimerek ablációjának lehetőségét demonstráló 

első kísérletben kimutatták, hogy a PoliEtilén-Tereftalát felületének ArF excimer lézerrel 

megvilágított részén az abláció után néhány 100 nm-es, falakkal elválasztott régiók jönnek 

létre. A jelenséget a besugárzás által okozott felmelegedés hatásával magyarázták [1]. A 

polimerek kezelt felületének morfológiája az abláció során különböző mértékben módosulhat, 

rajta a polimer anyaga és kristályos szerkezete, valamint a lézernyaláb paraméterei 

(hullámhossz, energiasűrűség, impulzushossz, beesési szög, polarizáltság) által meghatározott 

tulajdonságú struktúrák generálhatóak [37, 38]. A roncsolási (ablációs) küszöb fölött keletkező 

struktúrák már egy lövéssel való besugárzás után elkezdenek kialakulni, paramétereik a 

lövésszám növelésével változnak. Ezek a struktúrák periodikusak vagy kváziperiodikusak, a 

generáló hullámhossznál lényegesen nagyobb elemi cellákból állnak, tipikusan 1 pm 

nagyságrendűek. Amorf poliéterszulfon (PES) felületén az ablációt kísérő termális folyamatok 

során olyan periodikus struktúrák keletkeznek, amelyek orientációjának mértékét és irányát 

a generáló lézerfény (XeCl) polarizációjának foka és iránya befolyásolja [37]. Nem orientált 

polimerek felületén jól megfigyelhetőek azok a periodikus struktúrák, amelyek az ablációs 

küszöb feletti Fk és 3Fk energiasűrűség-tartományban jönnek létre. Kialakulásukat a felületen 

szórt hullámok interferenciája által okozott intenzitás-modulációval értelmezték. A 

perodikusan változó intenzitáseloszlás által meghatározott, nagyobb intenzitással megvilágított 

helyekről több anyag távozik el. Ezek a struktúrák egyértelműen megfigyelhetőek nagyobb 

beesési szögeknél és polarizált nyalábok esetében, periódusuk a beesési szöggel TE polarizált 

fény esetében a Ps = A,/(l-sina:), TM polarizált fény esetében a Pp = Я/cos a összefüggésnek 

megfelelően változik [38]. A periódus mért értéke azonban csak egy rendkívül alacsony 

törésmutatójú (ritka), abláció során módosult felületi réteg létezésének feltételezésével 

értelmezhető. A polimerek felületén abláció során keletkező periodikus struktúrák anomálisak 

más anyagokon megfigyelt hasonló modulációhoz viszonyítva abban az értelemben, hogy a 

párhuzamos csíkokból álló mintázat rácsvektora merőleges az É-га. Optikai mikroszkópos 

vizsgálatok bizonyították, hogy a struktúrák elmozdulnak, ha a térben modulált intenzitás és 

a felületen már kialakult mintázat között fáziskülönbség van [39].
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Az orientált PET minták felületén excimer lézeres abláció közben kváziperiodikus 

struktúrák, granuláris és hengeres mintázatok alakulnak ki. Az abláció és a sruktúrák 

keletkezésének termális eredetét is bizonyítja, hogy C02 lézerrel megvilágítás során hasonló 

fragmentumok (СО, C02, C2H2, C2H4, C2H6, CH3CHO, H20) keletkeznek és a felület is 

hasonlóan strukturálódik [40]. Az excimer lézerimpulzusok számának növelésével a struktúrák 

magassága növekedik, kísérleti tapasztalatok szerint ArF lézerrel besugárzáskor 80-100 nm 

értékig [41]. Az ablációs küszöb fölött energiasűrűségtől függetlenül megjelennek a felületen, 

mint azt a 193 és 248 nm-es excimer lézeres abláció utáni felület vizsgálata bizonyította. A 

jelenséget az orientált polimerekben található kristályos és amorf régiók abszorpciójának és 

ablációs karakterisztikájának különbözőségével magyarázták [8, 40, 41]. A struktúrák 1 pm 

nagyságrendűek, azaz jóval nagyobbak a kristályos területek karakterisztikus méreténél, 

kialakulásuk az orientálást követő más szerkezeti tulajdonsággal lehet összefüggésben. Erősen 

befolyásolja a struktúrák jellegét a minták készítésekor alkalmazott feszültség, mint azt PÉT 

és PoliAmid-6.6 szálak felületének ArF és KrF excimer lézerrel, 30-150 mJ/cm2 tartományban 

besugárzásakor tapasztaltak bizonyították [42]. A felületen kialakuló struktúrák az alkalmazott 

feszültségre merőleges irányúak, a feszültségtől függő méretűek. A betáplált nagy 

energiamennyiség miatt a struktúrák keletkezéséhez vezető folyamatokat szinergetikai 

modellel írták le [43]. Az abláció során az excimer lézer impulzusából a mintában elnyelődő 

energiamennyiség a Beer-törvény alapján határozható meg. A nagy abszorpciónak 

köszönhetően az energia a polimer vékony, felső rétegében nyelődik el. A nagy 

energiasűrűség és a 15-20 ns -os impulzushossz következtében rövid idő alatt nagyon magas 

hőmérséklet jön létre. A mintabeli hőmérsékleteloszlás számításával megmutatható, hogy a 

polimer felületén egy olyan réteg keletkezik, amelyen belül a hőmérsékletgradiens elérheti a 

6 x 107 K/cm értéket. A fázisátalakulások során a polimerekben levő, az orientálásuk során 

alkalmazott húzás hatására kialakuló belső feszültség és kitüntetett irány megszűnik, az 

olvadás izotróppá változtatja a felső kezelt réteget. Az olvadt rétegben nagy áramlási 

sebességek jöhetnek létre, amelyek nagy sűrűségkülönbséget generálnak. A kialakult nagy 

sűrűséggradiens és az extrém termális körülmények az anyag speciális (pl. Marangoni-típusú) 

áramlásához vezetnek a felületen. A struktúrák az áramlási kép befagyása során keletkeznek, 

és egyenetlenné teszik az ablációs gödör alját.

Az abláció során keletkező felületi egyenetlenség jelenléte befolyásolja a további 

lézerimpulzusok abszorpcióját, és limitálja a feloldóképességet. Ugyanakkor a felületi 

struktúrák keletkezésének megértése lehetővé teszi mikrostruktúrák, rácsok létrehozását.
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1.4. Lézerrel indukált szub-mikrométeres periodikus felületi struktúrák

Az első lézerrel indukált periodikus felületi struktúrákat rubinlézerrel megvilágított 

félvezetők felületén figyelték meg. A pm-es periódusú moduláció megjelenését a lézerfényt 

lefókuszáló lencse apertúráján létrejövő diffrakció hatásával magyarázták [44]. Az 1.3. 

fejezetben leírt ablációs módszerekkel polimerek felületén csak hasonló nagyságrendű 

periodikus mintázat hozható létre. A szub-mikrométeres felületmódosításban azok a lézerrel 

indukált felületi struktúrák ígéretesek, amelyek periódusa - a megjelenésüket okozó fizikai 

folyamatoknak köszönhetően - a generáló fény hullámhosszával összemérhető. A LIPSS 

(Laser Induced Periodic Surface Structure) szűkebb értelemben azoknak a struktúráknak az 

elnevezése, amelyek a felület egyetlen, megfelelő intenzitású homogén lézernyalábbal 

megvilágításakor jönnek létre. A lézerfény polarizáltsága feltétele ezen struktúrák 

keletkezésének, és befolyásolja paramétereiket. A LIPSS keletkezése általános kondenzált 

anyagon: fémek, félvezetők [45], és dielektrikumok [46], pl. kvarc [47] felületén. Tipikusan 

az egylövéses roncsolási küszöb alatti energiasűrűségen jönnek létre, több lézerimpulzus 

hatására. Fémeken és félvezetőkön az olvadási küszöb alatti energiasűrűségű IR lézerfénnyel 

generálható LIPSS, lineárisan polarizált fény merőleges beesése esetében a rendezett 

struktúrák rácsvektora az F-ral párhuzamos. A LIPSS keletkezését a fény önindukált 

diffrakciójával értelmezték, amelyet a kezdeti, random irregularitásokon (geometriai 

egyenetlenség, anyagszerkezeti eltérés) való szóródás indít el. A felületen olyan periódusú 

moduláció választódik ki, amely fényt a felülettel párhuzamosan diffraktálja [45]. 

Elektromágneses hullámok és random elhelyezkedésű, mikroszkopikus hibahelyeket tartalmazó 

felület kölcsönhatásának eredményeként a polarizációtól és beesési szögtől függően különböző 

periódusú és irányú csíkrendszerek alakulhatnak ki. A TM polarizált nyalábokkal generált 

struktúrák periódusát а Л = A/[n0(l±sina)] összefügéssel írták le, ahol n0 a felület fölötti 

törésmutató, a a beesési szög. Nagyobb intenzitás és beesési szög esetében megfigyeltek az 

Ё-хг. merőleges rácsvektorú, a beesési szöggel A = X/n0cosa összefüggés szerint 

transzformálódó struktúrákat is. TE polarizációnál további két, a beesési síkkal 45°-os szöget 

bezáró struktúrát detektáltak 35°-nál nagyobb beesési szögek esetében [48, 49, 50].

Azon anyagok esetében, amelyekben felülethez kötött EM hullámok keletkezhetnek 

(polaritonok), a struktúra periódusa erősen függ a felület elektromágneses és hullámvezető 

tulajdonságaitól. Polarizált lézerfénnyel megvilágítás hatására olyan periódus választódik ki, 

amely a fény és a felülethez kötött EM hullám közötti csatolást felerősíti [45, 47].
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Dielektrikumok esetében a felületen található irregularitások hatásával magyarázták a 

LIPSS kialakulását. A sérülések, eltérő dielektromos állandójú régiók határán megvilágításkor 

polarizációs töltések indukálódnak, amelyek intenzitásmodulációt okoznak [46].

A felületi moduláció felerősödése anyagtól és energiasűrűségtől függően történhet 

hőtágulás, fázisátalakulások (pl. a felüti réteg tranziens, részleges vagy teljes megolvadása) 

és anyageltávozás következtében. A polimerek felületén abláció során keletkező, pm-es 

periódusú struktúrák anyageltávozással jönnek létre, a félvezetők felületén domináns 

struktúráktól azonban irányukban különböznek [39].

Elektronmikroszkópos vizsgálatok bizonyítják, hogy polimerek felületén polarizált, 

rövid hullámhosszú lézerimpulzusokkal, az ablációs küszöb alatti szűk energiasűrűség- 

tartományban szub-mikrométeres LIPSS hozható létre (továbbiakban: LIPSS). A polimer 

anyaga és az alkalmazott lézerfény hullámhossza által meghatározott energiasűrűség-tartomány 

tipikusan az FJ5 körüli néhány mJ/cm2. Excimer lézerekkel és a Nd:Yag lézer negyedik 

felharmonikusával, ~ 1000 lövéssel történő besugárzás hatására PÉT, PoliButilén-Tereftalát, 

polikarbonát (PC), PoliSztirén, Pl mintákon rendezett, hullámhossz nagyságrendű struktúrák 

jönnek létre [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57]. Az ablációval létrehozott, pm-es periódusú 

struktúrákhoz hasonlóan ezen LIPSS iránya párhuzamos a lézerfény polarizációjának irányával 

(azaz a struktúra rácsvektora merőleges az £-ra) [52, 53]. A LIPSS kialakulása ellipszometriai 

mérések szerint egy inkubációs szakasszal kezdődik, amit az amplitúdó gyors felfutása és 

telítődése követ. A moduláció magassága SEM és ellipszometriás meghatározás szerint 

elérheti a 140 nm-es értéket [53]. Mivel a LIPSS az eredeti textúrától függetlenül kialakul, 

ezért az irodalom szerint a kezdeti felületi egyenetlenség nem szükséges feltétele a LIPSS 

kialakulásának, jelenléte csak felgyorsítja a strukturálódást [51]. Kísérleti eredmények 

bizonyítják, hogy a LIPSS periódusa függ az anyagi minőségtől, a hullámhossztól, és a 

lézernyaláb beesési szögétől. A mérések szerint TE polarizált fény esetében a periódus a 

Л = X/(n-sin a) összefüggésnek megfelelően változik, ahol n - et a felületen található, levegő 

és polimer keverékét tartalmazó réteg törésmutatójával azonosították. TM polarizált fény 

esetében azt tapasztalták, hogy a periódus nem változik a beesési szög növelésével [52, 54].

A LIPSS különlegessége abban rejlik, hogy olyan felületen jön létre, amelynek kicsi 

a kezdeti érdessége (roughness); egyetlen, homogén intenzitáseloszlású lézernyalábbal történő 

kezelés hatására. A jelenség megértéséhez tudnunk szükséges, hogyan alakulhat ki az 

inhomogén intenzitáseloszlás a felületen, és milyen folyamatok vezetnek az inhomogenitás 

felületi struktúrák formájában megjelenéséhez.
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A szub-mikrométeres struktúrák periódusának szögfüggését leíró empirikus kapcsolat 

alapján feltételezhető, hogy a bejövő és a felületen szórt hullámok interferenciája fontos 

szerepet játszik a struktúra formálódásában, azonban a teljes mechanizmus igen komplex, így 

az irodalomban nincs kielégítő magyarázat a polimerek felületén generált LIPSS keletkezési 

folyamatáról. A struktúra periódusának szögfüggését olyan modellel értelmezték, amelyben 

feltételezték, hogy a bejövő fény levegőben, a vele interferáló szórt hullám a levegő és 

polimer keverékét tartalmazó rétegben halad [51, 52, 54].

A PÉT felületén ArF excimer lézerrel 3-5 mJ/cm2 közötti energiasűrűség-tartományban 

hozható létre LIPSS [51, 53, 54]. A szemikristályos PÉT filmek felületén az ablációs 

küszöbnél (Fk = 17 mJ/cm2) kisebb F = 6 mJ/cm2 energiasűrűségen is kimutattak 

ellipszometriával amorfizációt. A jelenséget a felület olvadásával és gyors megszilárdulásával 

magyarázták [52]. A LIPSS kisebb energiasűrűségen keletkezik, azaz olyan termális 

körülmények között, ahol csak részleges olvadás következhet be. Polimerek esetében a 

fázisátalakulások mellett a kémiai folyamatok (fotolízis, oxigénnel való reakció) is szerepet 

játszanak a felületi egyenetlenség kialakításában. PÉT fotolízise során СО és C02 keletkezik, 

aminek következtében a felület kis mértékben hullámosodhat [52]. A LIPSS keletkezésekor 

történő kémiai változást PÉT esetében XPS méréssel igazolták, azonban más anyag pl. Pl 

felületén nem tapasztaltak eltérést [56, 57]. A LIPSS keletkezését kísérő kémiai folyamatok 

jelentőségét bizonyítja, hogy pl. PS felületén oxigén jelenléte nélkül nem formálódnak 

struktúrák [51, 52]. Ellipszometriai és kvarc-kristály mikromérleggel végzett mérések alapján 

1000 lézerimpulzus hatására 140 Ä fogyás detektálható, azaz a kémiai folyamatokat kísérő 

anyageltávozás önmagában nem hozhatja létre a LIPSS-re jellemző modulációs mélységet [53, 

54].

A LIPSS kialakulását kísérő folyamatok, az irányt és a periódust meghatározó 

összefüggések ismeretében a LIPSS ideális lehetőség a felületek mikrostrukturálására. A 

LIPSS igen kis energiasűrűségen keletkezik, ezért egyszerre nagy felületek kontrollált 

módosítását teszi lehetővé. A struktúra ugyanakkor a felület igen finom modulációja, 

megjelenése az aktív felület növekedését okozza, ami további alkalmazási lehetőséget hordoz 

magában.
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2. A folyadékok abszorpciójának meghatározásáról és ablációjáról szóló irodalom 

2.1. Abszorpció mérési eljárások és korlátáik

Különböző anyagok abszorpciós együtthatójának (a) meghatározására számos 

spektroszkópiai módszer létezik. A leggyakrabban használt eljárás a Lambert-Beer törvényen 

alapul, és а-t a transzmissziós spektrumból származtatja [58, 59]. Ezen klasszikus módszer 

alkalmazása az elhanyagolható mértékben és az erősen abszorbeáló minták esetében is 

korlátokba ütközik.

Nagyon kis abszorpciós együtthatók esetében a detektor megvilágítások közötti 

különbség összemérhető lehet a zajjal az abszorbeáló minta fényútba helyezésekor, illetve 

nélkül. Léteznek újabb lézerspektroszkópiai módszerek, amelyek megoldást szolgáltatnak a 

fenti mérési problémára, a lézerek jól ismert előnyeit kihasználva [60, 61]. Rendkívül kicsi 

a meghatározására alkalmas az a lézereken alapuló technika, amikor a mintát a rezonátorba 

helyezik. A módszer érzékenysége lehetővé teszi abszorbeáló részecskék kis koncentrációjának 

detektálását [62].

Nagy abszorpciós együtthatók esetében az okoz gondot, hogy az abszorbeáló mintán 

transzmittált fény intenzitása összemérhetően kicsi lesz a detektor zajával. Ha az abszorbeáló 

komponens moláris extinkciója és/vagy koncentrációja magas, használhatunk lézert, nagy 

spektrális teljesítménysűrűsége miatt; és/vagy nagyon vékony abszorbeáló réteget.

A lézerek alkalmazásának egyetlen hátránya, hogy a komplex kísérleti apparátus 

megnöveli a mérés költségeit. Az abszorbeáló réteg vastagságának csökkentését folyadékok 

esetében a küvetták vastagsága limitálja. Ennek következtében konvencionális 

spektrofotometriai módszer alkalmazásakor létezik egy felső korlát a még megmérhető 

abszorpciós együtthatóra. A gyakorlatban használatos legvékonyabb küvetta vastagsága: d = 

10 pm; a spektrofotométerekkel még torzulás nélkül mérhető legmagasabb optikai denzitás 

(amelynek a definíciója: OD = -log (7//0), ahol 7 és /0 a detektorra eső intenzitásokat jelöli 

rendre az abszorbeáló minta fényútba helyezésekor és nélkül [63]) OD = 5, így a legnagyobb, 

torzítás nélkül megmérhető abszorpciós együttható: a = 1.15 x 104 cm1.

Az erősen abszorbeáló folyadékoknál a legkézenfekvőbb megoldás a hígítás, ami 

azonban a valóditól eltérő abszorpciós együtthatót adhat abban az esetben, amikor a Beer- 

törvény nem érvényes. Ez igaz bizonyos festékcsaládokra, például az ún. xanthene-típusú 

festékekre, amelyek magas koncentrációjú vizes és alkoholos oldatában aggregáció következik 

be. Az oldatban dimerek keletkeznek, amelyek megváltoztatják az abszorpciós spektrumot:
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hatásukra másodlagos csúcsok jelennek meg [64]. Ilyen esetben az abszorpciós együttható 

nem extrapolálható minden hullámhosszon az alacsonyabb koncentráción végrehajtott 

mérésből, olyan direkt módszerre van szükség, amellyel nagy a közvetlenül is mérhető. 

Közvetlen módszer birtokában lehetővé válhat azon koncentráció pontos meghatározása, ahol 

a dimerizáció történik, és az ennél magasabb koncentrációkon az abszorpciómérés.

Erősen abszorbeáló folyadékok esetében a spektrometriában használt alternatív 

módszer a gyengített teljes visszaverődés (Frustrated Total Internal Reflection) közben 

keletkező, transzmissziós spektrumra emlékeztető spektrumból származtatja az a-t [65, 66, 

67]. A reflexió egzaktul a Fresnel-formulák szerint а к = акМк gyengítési együttható 

segítségével fejezhető ki, a formális optikai denzitásra mint к függvényére lineáris közelítés 

adható meg. A mérésekből az abszorpció hullámhosszfüggése csak közvetve, számítással 

határozható meg.

A fenti példák bizonyítják nagy abszorpciós együtthatók mérésére alkalmas közvetlen 

módszer szükségességét.

17



2.2. Folyadékok ablációja

Az abláció az orvostudomány számos területén alkalmazott jelenség, lézeres 

mikrosebészettel reprodukálható vastagságú rétegek távolíthatóak el pl. cornea felületéről, 

amivel korrigálni lehet annak görbületi sugarát. A szövetek esetében különböző molekuláris 

fragmentumok repülnek el a felületről, cornea esetében szilárd alkotóelemeket is kimutattak 

az eltávozó felhőben. A tapasztalatok szerint a visszamaradó felület orvosi szempontok szerint 

jó minőségű, napjainkban a lézeres műtétek egyre népszerűbbek. A fényforrások közül az UV 

excimer lézerek kiválasztását az indokolja, hogy működési hullámhosszukon nagy a szövetek 

abszorpciója, és így vékony a (behatolási mélység nagyságrendjébe eső vastagságú) termálisan 

károsodó réteg. Erre bizonyítékot szolgáltattak azok a kísérletek, amelyekben kimutatták, hogy 

pl. az aorta felület minősége sokkal jobb 193 nm-es excimer lézerfénnyel besugárzás után, 

mint 532 nm-es Nd:Yag lézerrel kezelés hatására, amiből a gyógyulás sebessége közötti 

különbségre is lehet következtetni [2]. Adott hullámhosszon a besugárzás eredménye az 

impulzusidőtől is függ, ez határozza meg a hővezetés járulékos hatásának mértékét. 

Ugyanazon energiasűrűség, de csökkenő lézer-impulzushossz esetében a szövetekben 

bekövetkező folyamatok: fotokémiai reakció, koaguláció, elpárolgás, abláció, optikai break

down. A kísérleti tapasztalatok alapján a szövetek esetében az ablációhoz a ns -os és rövidebb 

impulzus-időtartamú excimer lézerek a legmegfelelőbbek [68].

A szövetek ablációs küszöb-energiasűrűségét a robbanásszerű elpárolgáshoz szükséges 

energia határozza meg, ami nagy mértékben függ a szövet mechanikai tulajdonságaitól. Mivel 

az un. lágy biológiai szövetek nagy mennyiségben tartalmaznak vizes oldatokat, ezért az 

ablációjuk során bekövetkező folyamatok jól modellezhetőek a folyadékok besugárzásakor 

lezajló jelenségek alapján. Jelentős különbséget az okoz, hogy a szövetek abszorpciója 

inhomogén, így bennük túlmelegedő centrumok jöhetnek létre. A szövetek szerkezete miatt 

nagyobb a szórás, a fény behatolási mélysége lecsökken, ugyanakkor a felület mögött nagyobb 

az energiasűrűség, mint az Beer-törvény szerint csökkenő intenzitás alapján következne [68].

A CuCl2 vizes oldatának Nd:Yag lézeres [69] és a benzol KrF excimer lézeres [70] 

ablációja során tapasztaltak bizonyítják, hogy a besugárzás eredménye folyadékok esetében 

is függ az energiasűrűségtől és az abszorpció értékétől a lézer működési hullámhosszán; és 

létezik a folyadék anyagi minőségétől függő küszöb-energiasűrűség. Mivel az elforráshoz 

szükséges energiasűrűség alatt is tapasztaltak anyageltávozást, a folyamatot akusztikus [69] 

és fotokémiai fragmentációs ablációs modellel írák le [70].
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3. Az felhasznált eszközök, módszerek leírása 

3.1. Excimer lézerek

Az excimerek (excimer <=> excited dimer) olyan kétatomos molekulák, amelyek csak 

gerjesztett állapotban léteznek, elektromos alapállapotban instabilak. Stabil dimerek a 

gerjesztés hatására nemesgázokból keletkező homonukleáris molekulák és a nemesgáz- 

halogenidek. Az inverzió a felső kötött állapot és az alsó disszociáló állapot között 

automatikusan létrejön, ezért az excimerek ideális aktív közegek a lézerekben. A legismertebb 

excimer lézerek felsorolása az alábbi Táblázatban látható.

ArF KrF KrCl XeClLézer XeBr XeF

A (nm) 357193 248 222 282 308

125 225 60 17 90 90E (mJ)
15 1515 7X (ns) 14 18

A halogén-nemesgáz nagy nyomású (2 bar) keverékét rövid tranverzális gázkisüléssel vagy 

elektronnyalábbal pumpálva hozható létre inverzió. Mivel ezek a lézerek az UV tartományban 

működnek, nagy pumpálási teljesítményre van szükség (Ppumpáló ~ со4 szükséges feltétele az 

inverzió fenntartásának). A gerjesztett excimerek keletkezése ütközések révén lehetséges, az 

ehhez szükséges nagy nyomás okozta inhomogenitás miatt gyors elektronokkal vagy UV 

fénnyel előionizáció létrehozására, és speciális elektródák alkalmazására van szükség.

Az excimer lézerek közös jellemzői: UV működési tartomány, nagy impulzusenergia, 

és jó hatásfok, amely tulajdonságaik alapján alkalmasak az UV tartományban erősen 

abszorbeáló anyagok (pl. polimerek) ablációjára. Erősítő fokozattokkal az energiájuk tovább 

növelhető. Az excimer lézerek jellemző kedvezőtlen paraméterei: a keletkező lézerfény nagy 

sávszélessége (ДА, = 3 nm), a lézernyaláb nagy divergenciája (~ 5 mrad), a nyaláb inhomogén 

tranverzális profilja [60].

3.2. Nitrogén lézer, nitrogén lézerrel gerjesztett festéklézerek

A nitrogén lézer gázlézer, a molekulalézerek csoportjába tartozik, amely az UV 

tartományban A = 337.1 nm-en sugároz, impulzusának félértékszélessége т = 1.5 ns. A 

gerjesztés keresztirányú áramimpulzusokból származik, a populáció-inverzió annak 

eredményeként jön létre, hogy az N2 molekula egyes gerjesztett állapotainak
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hatáskeresztmetszete különböző módon függ az elektronok energiájától. A nitrogén lézer 

impulzusának teljesítménye 0.1-1 MW, ismétlési frekvenciája 50 - 100 Hz értékek között 

változhat. A nitrogén lézer spekrális sávszélessége 1 nm, tranverzális intenzitáseloszlása és 

divergenciája (5 mrad) nem túl jó, elsődlegesen festéklézerek pumpálására használják [60].

A festéklézereket a hangolhatóság lehetősége miatt elsősorban a spektroszkópiában 

használják. Az aktív közeg szerves festékek oldata, amelyben a nagy abszorpciót konjugált 

kötéseket és gyűrűket tartalmazó festékmolekulák biztosítják. A festékek UV vagy látható 

pumpálás hatására széles sávú fluoreszcenciát bocsátanak ki. A festéklézerek működési 

tartománya 300 nm - 1 pm, amely frekvenciakétszerezés és keverés eredményeként a VUV 

100 nm-es hullámhosszától az IR 4 pm-ig kiterjeszthető. A festékmolekulák termsémája 

jellegzetes, tartalmaz un. szinglett és triplett elektronállapotokat, amelyekre rezgési és forgási 

állapotok szuperponálódnak, és amelyek az oldószerrel való kölcsönhatás következtében 

sávokká szélesednek. Elegendően nagy erősítés esetében az inverzió az S0 alapállapot 

valamely vk rezgési szintje és az S, első gerjesztett szinglett állapot v0 legalsó rezgési szintje 

között jön létre. A festékek fluoreszcencia spektruma az abszorpciós színképhez viszonyítva 

a vörös felé van eltolódva, a spektrumvonal homogén (Doppler, ütközési) kiszélesedése 

figyelhető meg. A festéklézerek pumpálására legalkalmasabbak az impulzuslézerek, mivel az 

S, => Tj sugárzásmentes átmenet során a triplett sávban a festékmolekulák néhány ps után 

feldúsulnak, ami leállítja a lézerműködést, és hatására az oldószerben hő okozta torzulások 

is felléphetnek. A gyakorlatban erre a célra N2, excimer, és Nd: Yag (2. felharmonikus) 

lézereket használnak. Ezekre teljesül, hogy az impulzusidő rövidebb, mint a fenti 

"intersystem crossing" időállandója. Mivel a nitrogén lézernek elegendően nagy a 

teljesítménye, ezért kis kvantumhatásfokú festékek esetében is alkalmas inverzió létrehozására. 

A festéklézerek legegyszerűbb 

pumpálási módja a 3.2.1. ábrán 

látható tranzverzális gerjesztés, 

amelynek előnye, hogy nagy 

erősítés érhető el. A pumpáló 

nitrogén (excimer, Nd:Yag) 

lézernyalábot hengerlencsével a 

cellára fókuszálva, a fókuszvonal 

mentén inverzió jön létre. A 

tranverzális gerjesztés hátránya,

Nitrogén

lézer

AP
7v \i v\ /\

/\ A

R = 100 % Festékcella R = 10 %

3.2.1. A tranverzális festéklézer-gerjesztés elve.
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hogy az aktív tartomány igen kicsi és keresztirányban inhomogén. Az erősítési zóna 

geometriai mérete nagy diffrakciós veszteséget és nyalábdivergencia növekedést okoz. 

Longitudinális gerjesztés esetében nagyobb az aktív térfogat és a gerjesztés homogénebb, 

viszont csak kisebb erősítés érhető el. Azon felhasználások esetében, ahol a festéklézer nagy 

intenzitása a fontos szempont, a tranverzális pumpálás megfelelő. További erősítés ugyanolyan 

pumpáló lézerrel meghajtott festékcellákkal lehetséges.

A festéklézerek jellemző vonása, hogy sávszélességük eléri a 10-50 nm-t. A 

spektrális szűrés különböző diszperzív elemek: prizma, rács, Fabry-Perot etalon, Lyot szűrő 

rezonátorba helyezésével lehetséges.

A festéklézerek impulzushossza ns nagyságrendű, ami pl. módus-szinkronizációval 

csökkenthető. Rövid impulzusidejük ideális próbanyalábbokká teszi a festéklézereket, amelyek 

segítségével lehetővé válik gyors folyamatok frekvencia-szelektív vizsgálata [60].

3.3. Atomi-erő mikroszkóp

A lézerrel kezelt polimerfelületek vizsgálatára alkalmas az ún. atomi-erő mikroszkóp 

(Atomic Force Microscope). Az AFM működése a következő elven alapul: a minta fölött egy 

tűt mozgatva, az kölcsönhatásba lép a felülettel, a kölcsönhatás jellege függ a minta és a tű 

távolságától. A potenciálgörbe alapján belátható, hogy nagyobb távolságok esetében a vonzó, 

pl. van der Waals hatások dominálnak, közelítés következtében a taszító erők érvényesülnek. 

A minta fölött bizonyos távolságban levő tűre ható erő függ a minta anyagi minőségétől, a 

tű geometriájától, és befolyásolja a mintára rakódó, többnyire vízből és szennyeződésekből 

álló réteg vastagsága és összetétele. Ez az irodalomban "contamination layer"-nek nevezett, 

a minta hidrofil/hidrofób jellegétől, és a környezet nedvességtartalmától függő vastagságú (25- 

500 Ä) réteg befolyásolja a méréseket. A képalkotást zavaró sztatikus elektromosság gyakran 

jelentkező probléma polimerek esetében, a minták mosásával és szárításával azonban 

kiküszöbölhető.

A pásztázás közben a tűt a minta fölötti síkban mozgatva, az a változó domborzat vagy 

anyagi minőség következtében változó nagyságú erő hatása alá kerül. Attól függően, hogy a 

pásztázás közben a tű a taszító erő tartományában halad, vagy csak periodikusan belekerül 

ebbe a rétegbe, beszélhetünk kontakt és nem-kontakt AFM üzemmódokról. A nem-kontakt 

üzemmód a sérülékeny felületek esetében előnyös, polimer minták vizsgálatakor megfelelő 

a kontakt vizsgálati módszer.
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Az atomi-erő mikroszkópokban a tű mozgatását a minta fölötti síkban, “x”-”y” 

irányban egy-egy piezokerámia biztosítja. Ezeknél finomabb mozgatásokat tesz lehetővé a 

függőleges “z” irányban egy másik piezokerámia, amely biztosítja a felület domborzatának 

követését és arról kép alkotását. Erre a piezotoronyra helyezhető a mintával kölcsönhatásba 

lépő tűt hordozó laprugó. Az erőmérés a tű hordozójának deformálódása alapján történik. A 

Hook-törvény szerint а к rugóállandójú laprugó x elhajlását okozó erő: F = -kx. A hordozó 

rugóállandóját anyaga és alakja határozza meg. Kontakt üzemmódban vékony és kis 

rugóállandójú laprugók használata előnyös. A laprugó rezonanciafrekvenciáját anyaga és 

fizikai tulajdonságai befolyásolják. A minta által gyakorolt erőhatás ekvivalens egy, a 

hordozóra kerülő tömeg hatásával, aminek következtében a laprugó sajátfrekvenciája eltolódik.

A minta felületének pásztázása lehetséges ún. modulált és nem-modulált technikák 

alkalmazásával. Nem-modulált technika esetében a detektor a hordozó deformálódását 

érzékeli, és az ennek alapján létrehozott visszacsatolás biztosítja, hogy a tű a mintához képest 

ugyanolyan távolságban maradjon. Az ehhez szükséges sensor-output alapján megadható a 

felület topográfiája. A modulált technikában a piezokerámiára helyezett hordozó rezgésének 

fázisa és amplitúdója változik meg a mintával való kölcsönhatás következtében. Ennek a 

változásnak meghatározása teszi lehetővé a visszacsatolást és a magasságviszonyokról a kép 

elkészítését. Az AFM nem-oszcilláló üzemmódjának elve a 3.3.1. ábrán látható.
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3.3.1. ábra Sematikus kép a nem-modulált üzemmódban működő 
AFM visszacsatolási elvéről.

A piezotoronyra helyezett hordozó (laprugó) felületéről, a tű fölött levő részről reflektált 

lézerfény egy négy részre bontott (kvadráns) detektorra kerül, így válik lehetővé a tű eredeti 

pozíciójához képest bekövetkező deformáció, és az ezt okozó topográfia meghatározása.
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Az AFM képet a felület és a tű geometriájának a konvolúciójaként tekinthetjük. A 

felület strukturáltságának megfelelő méret-aránnyal rendelkező tű választása szükséges. Mivel 

a polimer felületén lézeres kezelés hatására meredek falú struktúrák keletkezhetnek, ezért az 

ún. szuper-hegyes tűk használatára van szükség, amelyekkel lehetséges 45°-nál nagyobb 

szögek esetében is a felület leképezése. A másik előnye ezen tűk használatának, hogy a 

mintán levő szennyező réteg által okozott kapilláris erők kevésbé befolyásolják a mérést, a 

kis érintkezési felületnek köszönhetően.

Az AFM lokális-erő mérő üzemmódja (Local Force Spectroscopy/Point Force 

Spectroscopy) lehetővé teszi a felület egyes részei között az anyagi minőségbeli különbségek 

kimutatását. A tű közelítése és távolítása során mérhető a rá ható erő, a potenciálgörbe 

meredekségének változása alapján a kölcsönhatás változását okozó különbségek 

kimutathatóak. Az LFS alkalmazásával megmérhető a tű és a minta közötti adhéziós erő 

nagysága is, ami nem más, mint a tű mintától való el szakításához szükséges erő. Az adhéziós 

erő mérésének kiértékelésekor figyelembe kell venni a tű és a minta geometriájának hatását, 

a kisebb görbületi sugarú tűk alkalmazása előnyösebb. Mivel a mintán található szennyező 

réteg nagy mennyiségben tartalmaz vizet, az adhéziós erő értékét a kapilláris erők 

befolyásolják. Ennek kiküszöbölésére a folyadék alatti vizsgálatok nyújtanak lehetőséget, 

azonban a folyadék maga is perturbálja a minta és tű közötti kölcsönhatást.
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CÉLKITŰZÉSEK

4. Polimerek felületmódosításának vizsgálatakor kitűzött célok a következőek voltak:

A felületi jelenségek tanulmányozása különböző optikai módszerekkel: reflexió-, 

transzmisszió-, szórásmérés, gyors-fotográfia. A lézerrel kezelt felületrész minőségének 

ellenőrzése, strukturáltságának tanulmányozása új vizsgálati módszer, az atomi-erő mikroszkóp 

(AFM) alkalmazásával.

4.1. Az ablációs mechanizmus megértése céljából az ArF excimer lézerrel besugárzott 

PMMA felületén lezajló folyamatok időbeli lefutásának vizsgálata. A reflexió időbeli 

változásának és az anyageltávozás dinamikájának kísérleti tanulmányozása.

4.2. Az ArF excimer lézerrel kezelt Pl felület optikai tulajdonságainak időbeli 

vizsgálata, a vezetőréteg keletkezését okozó folyamatok leírása.

4.3. Az excimer lézeres abláció során PÉT felületén keletkező mikrométeres 

nagyságrendű, kváziperiodikus struktúrák tanulmányozása AFM-mel. A kísérleti körülmények 

struktúra paraméterekre gyakorolt hatásának leírása. A kialakulási folyamat értelmezése a 

struktúraképződés dinamikája alapján.

4.4. A PÉT felületén polarizált excimer lézerrel indukált periodikus struktúrák (LIPSS) 

kialakulási folyamatának, a periódus hullámhossztól és beesési szögtől függésének 

tanulmányozása AFM-mel. A LIPSS irányának meghatározásában szerepet játszó 

összefüggések felderítése. Az inhomogén intenzitás-eloszláshoz vezető optikai folyamat 

leírása. Az inhomogenitás LIPSS formájában megjelenéséhez vezető termális folyamatok 

modellezése. A LIPSS kialakulása által okozott felületi változások tanulmányozása.

5. Lolyadékok tanulmányozásakor kitűzött célok a következőek voltak:

5.1. Egy egyszerű, direkt, olcsó mérési módszer kidolgozása erősen abszorbeáló 

folyadékok abszorpciós együtthatójának meghatározására. Az eljárás alkalmazhatóságának 

demonstrálása koncentrált festékoldatok abszorpciós együtthatójának mérésével.

5.2. Az új módszerrel a folyadék-ablációs kísérletekben használt 4 mólos KBr oldat 

abszorpciós együtthatójának meghatározása. Az abszorpció ismeretében az abláció során a 

folyadékokban lezajló fizikai folyamatok tanulmányozása.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

6. Polimerek felületmódosítása

6.1. PoliMetil-MetAkrilát ArF excimer lézeres ablációjának dinamikai vizsgálata

1. A felület reflexiójának tanulmányozása a PMMA ablációja alatt

A PMMA felületén abláció közben történő változások tanulmányozására az 

irodalomban gyakran használt "pump and probe" módszert alkalmaztam: a polimert nagy 

energiasűrűségű lézernyalábbal kezelve hoztam létre a vizsgálandó folyamatot, és a lézer 

hatását egy roncsolást nem okozó próbanyalábbal teszteltem [71]. A PMMA felületét ArF

= 193 nm, TArF = 15 ns) sugároztam 

be. Az excimer lézerimpulzusok energiáját Gen-tec ED 100 piroelektromos mérőfejjel mértem. 

A lézernyalábot kvarclencsével összeszűkítve, a minta felületén a PMMA ablációs küszöbénél 

magasabb, F = 192 mJ/cm2 energiasűrűséget hoztam létre. A megvilágított terület vizsgálatára 

az excimer lézerhez képest elektronikusan késleltetett nitrogén lézert (AN = 337.1 nm) 

használtam. A nitrogén lézer impulzusa tízszer rövidebb az excimer lézer impulzusának 

időtartamánál (rN = 1.5 ns). Nagy időbeli feloldású (1 ns) gyors-stroboszkópikus elrendezést 

használtam, az elektromos késleltetést SM-036 impulzusgenerátor segítségével 0-10 ms között 

változtattam. A lézer triggereléséből eredő bizonytalanság elkerülése érdekében fotodiódával 

detektáltam az excimer és az N2 lézer impulzusát, és a késleltetést oszcilloszkóp segítségével 

mértem. A kvalitatív vizsgálatok során a polimer felületének ablált részét kvarclencse 

segítségével ernyőre képeztem (6.1.1a ábra). Azt tapasztaltam, hogy 5 ns-mal az excimer 

lézerimpulzus után sötét folt jelenik meg a próbanyaláb közepén. Az effektust szemmel 

néhány 100 ps-ig lehetett észlelni. Mivel a minta fölötti levegő felmelegedése, és az itt terjedő 

lökéshullámok befolyásolhatják a jelenséget, ezen hatások kiküszöbölése érdekében a kísérletet 

vákuumban is elvégeztem. Vákuumkamrába helyezett PMMA mintát ArF lézernyalábbal 

kvarcablakon keresztül megvilágítva, a felületén a fenti energiasűrűséget beállítva, hasonlóan 

megfigyelhető volt a levegőben tapasztalt elsötétülés. Kontroli-kísérletként a mintát hátulról 

világítottam meg a nitrogén lézerrel a 6.6.1b ábrán látható módon. A teljes reflexiót szenvedő 

nyalábban kisebb relatív csökkenésnek megfelelően egy gyenge sötét foltot lehetett kimutatni. 

A jelenséghez a mintáról eltávozó anyagfelhő abszorbciója és szórása is hozzájárulhat. Ezen 

hatásoknak az elkülönítése céljából vizsgáltam az ablációs küszöb alatt, F - 16 mJ/cm2 

energiasűrűségű ArF lézernyalábbal megvilágított polimer felületéről reflektált N2 lézernyaláb 

intenzitását. A fent leírt időtartományban kisebb mértékű elsötétülés volt megfigyelhető.

excimer lézerrel (Lambda Physik EMG 102 MSC, AArF

25



EX CÍMER 
LÉZER

NYALÁB
(a) EXCIMER

LÉZER
NYALÁB

(b)

ERNYŐ u w' r
NITROGÉN

LÉZER
FOLT

SÖTÉT
FOLT иNITROGÉN

LÉZER
NYALÁBNITROGÉN

Й, NITROGÉN
LÉZER
FOLT

PMMA MINTA PMMA MINTA

ERNYŐ

6.1.1. ábra Kísérleti elrendezés a PMMA felület reflexióváltozásának tanulmányozására.

A kvantitatív vizsgálatokban az N2 lézernyaláb 45°-ban esett a minta kezelt felületére, 

valamint a belépő oldalra, rendre az első illetve hátsó oldali reflexió-mérés esetében. A 

reflektált próbanyalábot fotodiódával detektáltam. A mérés eredménye a 6.1.2. ábrán látható.

120

U

80-
$
^--✓

* * *
. * * *>K *О

'S >1=
*53о *tó 40- *

*
*

* J< **** 
* *

0 т 11 lllj TT11lllj т 11lllj ттттр I 11 ™F
1E-2 0.1 1 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5

Késleltetés (j±s)
6.1.2. ábra A PMMA felület első és hátsó (Ш) oldaláról reflektált 
N2 próbanyaláb intenzitásának időfüggése, F = 192 mJ/crn2. (100 % az 
excimer impulzus előtti reflexiót jelenti.)

A felületre 45°-ban beeső, reflektált N2 próbanyaláb intenzitása a pumpáló nyaláb utáni 

5-100 ns-os időtartományban az eredeti érték 8 %-a alá csökkent. A mintára oldalról 45°-ban 

beeső, a besugárzott felületen hátulról teljes reflexiót szenvedő próbanyaláb intenzitása az 

eredeti érték 86 %-ára csökkent ugyanebben az időtartományban. Ezután 2 ps késleltetésig 

a reflexió növekedése, majd 10 ms-ig az eredeti reflexióérték lassú elérése következett be.
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A 6.1.3. ábrán látható az eredeti polimerfelület reflexiójához viszonyított reflexió 

időfüggése, az F = 192 mJ/cm2 és 16 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF nyalábbal történő kezelés 

után, a minta felületére 45°-ban beeső nitrogén próbanyaláb esetében.
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6.1.3. ábra Az N2 próbanyaláb (első oldali) reflexiójának időfüggése két 
különböző energiasűrűségen (45° beesési szögnél).

A fenti kísérletek alapján az excimer lézerrel történő besugárzás hatására a PMMA 

felületén a reflexió tranziens csökkenése következik be. Más polimereken is megfigyeltek 

reflexió-csökkenést az egylövéses ablációs küszöb alatt, a jelenséget a kis energiasűrűségen 

is bekövetkező degradáció során keletkező gázbuborékokkal értelmezték [11]. A PMMA 

felületének hőmérséklete az F = 16 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF lézerfénnyel megvilágítás 

hatására 41.5 °C-kal növekedik, azaz a Tg = 311 К üvegesedési hőmérsékletet sem éri el. 

Figyelembe véve a törésmutató hőmérsékletfüggését, megadható a mintában a törésmutató 

melegítés által okozott mélységfüggése. Ennek ismeretében meghatároztam a reflexiót a 

rétegezett közegekre kidolgozott mátrixmódszer alkalmazásával [58]. A polarizálatlan, 45°-ban 

beeső nitrogén lézernyalábra számított reflexió az eredeti (0.05) érték 99 %-a, azaz a 

törésmutató hőmérsékletfüggése önmagában nem magyarázza a kísérleti tapasztalatokat. A 

reflektált próbanyaláb intenzitásának csökkenéséhez a polimer fotodegradációja következtében 

megnövekedő szórás és abszorpció is hozzájárul, az utóbbi - inkubációban is fontos szerepet 

játszó - jelenséget látható próbanyalábbal is kimutatták [72].
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A nagyobb energiasűrűségen nagyobb reflexió-csökkenés következik be, a mélyebb 

rétegekben kialakuló magasabb hőmérséklet következtében. Az ablációs küszöb fölött 

fázisátalakulásokra és dekompozícióra is sor kerül, az így keletkező plume más kémiai 

összetétele, nagyobb abszorbciója és szórása hozzájárul a reflexió csökkenéséhez.

A PMMA felületére 45°-ban beeső, polarizálatlan próbanyaláb reflexiójának a fenti 

kísérletekben tapasztalt csökkenése jól értelmezhető az

n(Z) = "lev + (Яро, "levX1 - eXP(-«X) + 1Ö4AN2/477 6.1.1.

függvénnyel leírt törésmutató-profillal, ahol nlev = 1 a levegő, npol = 1.5 a polimer 

törésmutatója; a = 3.86 104 cm4 a polimer 200 mJ/cm2-en mért ablációs sebességéből 

számított abszorpciós együttható. A képzetes taggal, amelyben AN = 337.1 nm, a próbanyaláb 

feltételezett aN abszorpcióját vettem figyelembe. A számításokban aN^= 340 cm4 érték 

esetében kaptam a kísérleti erdményekkel igen jó egyezést: a törésmutató (6.1.1.) egyenlettel 

megadott változása a fenti paraméterekkel az első felületi (eredetileg 0.05 értékű) reflexió 4.3 

%-ára csökkenéséről ad számot, míg a hátsó oldalról teljesen visszaverődő nyaláb esetében 

az eredeti intenzitásérték 85.4%-ra csökkenése adódik. Az aN számításokban használt értéke 

a nitrogén lézer hullámhosszán mért abszorpciós együttható közel tízszerese. Az ablációs 

sebességből számított fenti abszorpciós együttható ugyancsak közelítőleg tízszerese a 193 nm

en kis intenzitású fénnyel mérhető abszorpciós együtthatónak. Ez olyan, az abláció során 

lezajló folyamatokra utal, amelyek hasonló arányú “effektiv” abszorpció-növekedést okoznak 

a polimerben az ArF excimer lézer 193 nm-es és nitrogén lézer nem túl távoli 337.1 nm-es 

hullámhosszán.

Mivel a reflexiócsökkenés már az excimer impulzus alatt megkezdődik, ezért 

befolyásolhatja az excimer lézerfény abszorbeálódásának mértékét. A jelenséget figyelembe 

kell venni az ablációs modellszámításokban. A reflexióváltozás meredekségének 2 ps után 

megfigyelhető csökkenése felületi egyenetlenség megjelenésével van kapcsolatban, amelyet 

gyorsfényképező eljárással tanulmányoztam.

II. A PMMA ablációjának időbeli lefutása

A PMMA ablációját kísérő felületi jelenségek és az anyageltávozás vizsgálatára a 

6.1.4. ábrán látható elrendezést használtam.
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6.1.4. ábra A PMMA ablációját kísérő anyageltávozás vizsgálatára használt 
gyorsfényképező elrendezés.

Az ArF excimer lézer fényét egy / = 75.8 mm-es fókusztávolságú kvarclencsével 

képeztem a polimer felületére. A kísérletekben alkalmazott energiasűrűség F = 202 mJ/cm2 

volt. A PMMA mintát oldalról világítottam meg az elektronikusan késleltetett nitrogén lézer 

fényével. A polimer felületének kontúrját (f = 40 mm fókusztávolságú) kvarclencsével egy 

ernyőre képeztem le, a képet videokamerával (ITT NOKIA) rögzítettem. A PMMA által 

kitakart sötétebb rész fölött ilyen módon egy jól kivilágított háttér volt látható az ernyőn, és 

az erről videokamerával készített képeken. Az excimer és nitrogén lézer közötti késleltetést 

0 - 100 ps között változtattam. Az excimer impulzus utáni 100 ns késleltetésnél protuberancia 

jelent meg PMMA felületén (6.1.5a ábra). Ugyanezen időtartományban - és képeken - 

megfigyelhető volt a polimerben keletkező akusztikus impulzus és a minta fölött elinduló 

lökéshullám is, az általuk okozott törésmutatóváltozás következtében. Ezen tapasztalat 

összhangban van az irodalomban leírt megfigyelésekkel [72]. Az excimer lézerimpulzus utáni 

4 ps-ig a protuberancia szélesedett, és a határán felületi hullámok - un. ablációs fülek - 

jelentek meg (6.1.5b ábra). Ezután a protuberancia összehúzodott, a felülete egyenetlenné vált 

(6.1.5c ábra), és 16-18 ps késleltetésnél megkezdődött az anyageltávozás (6.1.5d ábra). Az 

ablációs felhőt a 6.1.5e-f ábrák mutatják.
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6.1.5. ábra A PMMA ablációját kísérő felületi jelenségek és anyageltávozás.

Vizsgáltam a protuberancia laterális méretének változását, megmértem a szélének a 

kezelt rész közepétől való távolságát különböző időkésleltetéseknél. A 6.1.6. ábrán ez a 

távolság látható az idő függvényében.

A protuberencia 4 ps-ig tartó laterális kitágulásának sebessége elérte a 300 m/s-ot, az 

anyageltávozással kísért összehúzódás kisebb sebességgel volt jellemezhető. A tapasztalt 

jelenségek alapján megállapítottam, hogy az anyag eltávozását a következő folyamatok előzik 

meg: a PMMA felülete az ablációs küszöb fölötti energiasűrűségű ArF lézerrel besugárzás 

hatására jelentős mértékben felmelegszik és fázisátalakuláson megy át, amely a polimer gyors 

hőtágulásához és a molekulák disszociációjához vezet. A megvilágított rész melegítés hatására 

bekövetkező kitágulása okozza a protuberancia megjelenését, az ennek szélén megjelenő 

"ablációs fülek" a gyors kitágulás közben keletkező torlódó hullámok.
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6.1.6 ábra A PMMA felületén ArF excimer lézeres abláció közben 
keletkező protuberancia laterális méretének időfüggése.

A PMMA ArF excimer lézeres ablációját vákuumkamrába helyezett minta esetében 

is tanulmányoztam, a nyomás 0.01 bar-nál kisebb volt. A vákuumkamra kvarcablakának 

transzmisszióját figyelembe véve a minta felületén F = 202 mJ/cm2 energiasűrűséget hoztam 

létre. Azt tapasztaltam, hogy a vákuumban megvilágított PMMA esetében az abláció időbeli 

lefutása lényegesen különbözik a levegőben leírt folyamatoktól. A 6.1.7. ábrán láthatóak a 

polimer felületén megjelenő protuberancia és az eltávozó anyagfelhő különböző 

időkésleltetéseknél. Az excimer lézer utáni 100 ns-ban vákuumban is megjelent a PMMA 

felületén a kiemelkedés (6.1.7a ábra). Ezen kidudorodás szélén már 400 ns késleltetésnél 

megfigyelhetőek voltak az ablációs fülek (6.1.7b ábra), tehát 10-szer rövidebb idő alatt 

kialakultak, mint atmoszférikus nyomás esetében. A protuberancia laterális dimenziója és a 

szélén kialakuló torlódó hullámok mérete 2-3 ps késleltetésig növekedett (6.1.7c-d ábra), de 

elmaradt a levegőben megfigyelhető kontrakció. Az abláció során keletkező, különböző 

méretű és tömegű fragmentumok összefüggő felhő formájában hagyták el a minta felületét 3 

ps késleltetés után (6.1.7e-f ábra).
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A felhő szerkezetében felismerhető volt a tömegspektrumnak megfelelő térbeli 

széthúzódás, azonban a fragmentumok sebességeloszlása a nagy energiasűrűség következtében 

valószínűleg különbözött a Maxwell-Boltzmann eloszlástól [5, 6]. A kisebb tömegű 

fragmentumok nagyobb sebességre tettek szert, és ezek alkották a felhő mintától távolabbi, 

kevésbé sűrű, átlátszó részét. Mögöttük nagyobb tömegű részecskékből álló, sűrűbb réteg 

hagyta el a felületet.

Megmértem az ablációs felhő PMMA felületétől való távolságát a késleltetés 

függvényében. A 6.1.8. ábrán látható mérési pontok jól tükrözik a protuberancia fejlődésének 

folyamatát: van egy kisebb sebességgel jellemezhető (hő)tágulási szakasz, amelyet a felhő 

nagyobb sebességű elrepülése követ 3 ps után.

600

*
*

400

S
*

43

v2=77 m/s200-
v =24 m/s1

0 T I
84

Késleltetés (jis)
6.1.8. ábra Vákuumban ablált PMMA felületén keletkező protuberancia tágulása

és az anyag eltávozása.

Az első szakaszra illesztett egyenes meredekségéből a táguló polimerfelület sebessége: v, = 

24 m/s volt, amely elrepüléskor v2 = 77 m/s-ra növekedett. Az elrepülő felhő sebessége jó 

közelítéssel állandó volt. Ezek az eredmények jól egyeznek a Si felületére felvitt, közvetve 

felmelegített PMMA depolimerizációja során keletkező gázok kitágulásának mért 

sebességével: 30 m/s [18]. Új interferometriás módszerrel meghatározták a PMMA felület 

(már lézerimpulzus alatt elkezdődő) tágulási sebességét az ablációs küszöbhöz közeli 

energiasűrűségen és hasonló: 34 m/s értéket kaptak [74].
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A fragmentumok elrepülési sebessége az alábbi egyszerű modell alapján számítható: 

a lézer által bevitt energia következtében a polimer felmelegedik és ez hőtágulást okoz. 

Figyelembe véve az energiasűrűség abszorpció miatt bekövetkező, mélység szerinti 

csökkenését és feltételezve, hogy az elnyelt energia a behatolási mélységig egyenletes 

melegedést okoz, a hőmérsékletemelkedés és az ez által okozott hőtágulás számítható:

,aF( л 1 = a'— 1—AJ 6.1.2.
1 P c e

ahol l a behatolási mélység, a' a hőtágulási együttható, a az abszorpciós együttható, F az 

energiasűrűség, p a sűrűség, c a fajhő. Mivel a felmelegített réteg a körülötte elhelyezkedő 

hidegebb polimer ellenállása miatt nem tud kitágulni, ezért mechanikai feszültség keletkezik. 

Az ebből származó rugalmas energia konvertálódik át kinetikus energiává:

Ipq/yi = iälAP, 
2 2 1

6.1.3.

ahol q a felület, E a Young modulus. A sebesség ennek alapján számítható:

e

A szobahőmérsékleten érvényes fizikai paraméterekkel (E = 3.3 109 N/m2, p = 1.188 kg/m3, 

a" = 7 10'5 l/K, a = 4.5 105 m1, F = 2 103 J/m2, c = 1.42 kJ/kg K) számolva 39 m/s adódik 

az elrepülés sebességére, ami a kísérleti eredményekkel jó egyezést mutat.

Tanulmányoztam, hogyan befolyásolja a nyomás csökkentése a protuberancia 

fejlődését, megmértem felső oldalának a minta felületétől való távolságát. A vákuumkamrában 

különböző nyomásértékeket állítottam be, és az excimer lézerhez viszonyított 10 ps 

késleltetésnél végeztem a vizsgálatokat. A mérések szerint a nyomás növelésével ez a távolság 

csökken (6.1.9. ábra). Létezik egy küszöb-nyomásérték, amelynek értéke a kísérletek szerint 

p = 0.08 bar, ez alatt az anyag egy összefüggő, a felülettől elszakadó felhő formájában hagyja 

el a polimert. Ez annak bizonyítéka, hogy ha elegendően kicsi a nyomás, akkor a polimer 

gyors felmelegedése következtében lezajló fázisátalakulások és dekompozíció közben 

keletkező fragmentumok, gázok és gőzök robbanásszerűen hagyják el a PMMA felületét.

6.1.4.a1v =
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6.1.9. ábra A protuberancia frontjának távolsága PMMA felületétől 10 ps 
késleltetésnél, különböző nyomású környezetben.

Összefoglalás

A PMMA ArF excimer lézeres ablációját kísérő felületi jelenségeket tanulmányoztam 

nagy időfelbontást biztosító "pump and probe" technikával. Megállapítottam, hogy az excimer 

lézeres besugárzás hatására a felület reflexiója tranziensen csökken. Mivel a reflexió

csökkenés már az excimer utáni 5 ns-ban elkezdődik, ezért a jelenség módosíthatja az abláló 

lézernyaláb abszorbeálódásának mértékét [71, 75]. A reflektált próbanyaláb intenzitásának 

csökkenését a lézeres besugárzás által okozott törésmutató-csökkenéssel és az extinkció- 

növekedésével indokoltam [71, 76]. Az ablációs küszöb fölött kialakuló magasabb hőmérsék

let következtében fázisátalakulások és degradáció is befolyásolják a jelenséget [71, 75, 76].

Vizsgáltam az anyageltávozás időbeli lefutását, rámutattam, hogy az excimer impulzus 

után a PMMA felületén a hőtágulás és fázisátalakulások következtében először egy ún. 

protuberancia jön létre. Az anyageltávozást ennek laterális tágulása, majd összehúzódása előzi 

meg [71, 75]. Tanulmányoztam, hogyan hat a nyomás változtatása az anyagfelhő 

paramétereire, eltávozásának dinamikájára. Megmutattam, hogy létezik egy küszöb 

nyomásérték: p = 0.08 bar, amely alatt az anyag egyetlen, a felülettől elszakadó felhő 

formájában hagyja el a polimert [71, 75]. Meghatároztam az anyag eltávozásának sebességét, 

és a kísérletekkel egyező 39 m/s értéket kaptam.
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6.2. ArF excimer lézer besugárzással Polilmiden létrehozott vezetőréteg vizsgálata

Polilmid minták felületén ArF excimer lézeres besugárzással vezetőréteget hoztam 

létre, F = 30 - 35 mJ/cm2 energiasűrűség-tartományban. A vezetőréteg megjelenését 

eredményező folyamatok leírása céljából megvizsgáltam a felület optikai tulajdonságainak 

(transzmisszió, reflexió, szórás) időfüggését. A kísérletekben a "pump and probe" technikát 

alkalmaztam: az optikai tulajdonságok időbeli változását az ArF excimer lézernyalábbal 

besugárzás után festéklézer próbanyalábjának intenzitásváltozása alapján követtem. A 

festéklézert az ArF lézerhez képest elektronikusan vagy optikai úton késleltetve kis 

időkésleltetésnél és az excimer lézerimpulzus ideje alatt is tudtam mérést végezni. A 

transzmittált, reflektált, és szórt fény intenzitását 10 mérés átlagából számítottam a különböző 

időkésleltetéseknél, minden mérést új felületrészen hajtottam végre. Az excimer lézer után Is 

késleltetésnél mért intenzitás alapján számítottam a fenti mennyiségek nagy időkésleltetésre 

vonatkozó referencia-értékét [77, 78].

I. A Pl felület transzmissziójának időbeli változása

A tranmisszió változásának időbeli vizsgálatával arra a kérdésre szándékoztam választ 

adni, hogy a már irodalomban is leírt reflexió-csökkenést a törésmutató változása okozza [33], 

vagy az abszorpció növekedésével járó folyamat következménye. A transzmisszió mérésekor 

használt kísérleti elrendezés a 6.2.1. ábrán látható. A kísérletekben kvarchordozó felületére 

speciális technikával felvitt, d = 0.8 pm vastagságú Pl filmet sugároztam be. Az ArF excimer 

lézer (Lambda Physik EMG 102 MSC, fAlF = 193 nm, FWHM = 15 ns) nyalábjából egy 3 

mm-es apertúrával választottam ki homogén részt. Az apertúrát CaF2 lencsével a minta 

felületére képeztem (a leképezési arány 1:1 volt). A mintát a Pl ablációs küszöbéhez közeli 

F = 30 - 35 mJ/cm2 energiasűrűségű excimer lézernyalábbal világítottam meg. A próbanyaláb 

nitrogén lézerrel (AN = 337.1 nm, FWHM = 1 ns) gerjesztett Coumarin 47 (461 nm), és 

Nílusi kék (695 nm) festéklézer volt. Az elektronikus késleltetést impulzusgenerátorral (SM- 

036) ± 5 ns pontossággal tudtam változtatni. A polimerfilmen 45° alatt áthaladó festéklézer 

próbanyalábot PIN fotodiódával detektáltam, amely elé interferenciaszűrőt helyeztem a nem 

mérőhullámhosszon érkező fény kiszűrése érdekében. További szürkeszűrők fényútba 

helyezésével biztosítottam a fotodióda lineáris tartományban működését. A Pl film 461 nm-en 

spektrofotométerrel meghatározott abszorpciós együthatója: ~ 0.4 pm1, 695 nm-en az 

abszorpció elhanyagolható.
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6.2.1. ábra A Pl transzmisszió időbeli változásának vizsgálatára használt kísérleti 
elrendezés. Az elektronikusan késleltetett nitrogén lézerrel pumpált festéklézer 
próbanyalábjának intenzitását a filmen áthaladás után fotodióda mérte.

A 6.2.2. ábrán láthatóak a transzmissziómérés eredményei: az adott késleltetésnél mért 

transzmittált intenzitást az excimer lézer előtt transzmitált jel átlagos értékéhez viszonyítottam, 

azaz a besugárzás előtti értékre normált transzmissziót ábrázoltam. Ezen a grafikonon látható, 

hogy az excimer lézerimpulzus után a transzmisszió határozott növekedése következik be. Az 

effektust vákuumban végrehajtott mérések során is tapasztaltam. Az ArF lézer impulzusának 

időtartama alatti vizsgálatokra és kis időkésleltetések esetében excimer lézerrel pumpált 

Fluorescein lézert használtam (520 nm, 2.5 ns), a késleltetést az optikai úthossz megfelelő 

választásával biztosítottam. A transzmittált Fluorescein próbanyaláb intenzitásának változása 

alapján megállapítható, hogy a transzmisszió növekedése már az excimer impulzus csúcsa 

előtt megkezdődik. Ilyen gyors optikai változást a Pl XeCl excimer lézeres ablációja során 

tapasztaltak, ultragyors fényképezéssel 8 ns időkésleltetésnél a reflektált próbanyalábban 

elsötétülést figyeltek meg [79]. Hasonló időskálán reflexió csökkenést a PMMA KrF excimer 

lézeres ablációja során is leírtak, azonban párhuzamosan a transzmisszió csökkenését 

tapasztalták [72]. A transzmisszió Pl esetében tapasztalt növekedése egyértelmű bizonyíték 

arra, hogy az abszorpció nem növekedik meg az excimer lézerimpulzus utáni 150 ns-ban. 

Ezután a transzmisszió az eredeti értéke alá csökken, amelyet a polimer dekompozíciója során 

kialakuló szén-klaszterek abszorpciója és szórása együttesen okoz [27, 28].
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6.2.2. ábra A normált transzmisszió a késleltetés függvényében.

II. A PI felület reflexiójának időbeli változása

Reflexió-mérés esetében a 6.2.1. ábrán látható elrendezést módosítottam: a Coumarin 

próbanyaláb 45° alatt esett be a polimer kezelt felületére. Ezekben a vizsgálatokban d = 15 

pm vastagságú Pl mintát használtam, a hátsó oldali reflexió által okozott hibák kiküszöbölése 

érdekében. A polimer abszorpciója a Coumarin festéklézer 461 nm-es hullámhosszán a fenti 

vastagságú minta esetében közel 100 %. A 6.2.3. ábrán látható a Pl felület reflexiójának 

időbeli változása. Az adott késleltetésnél mért reflektált intenzitást a nagy késleltetéseknél 

mérhető értékhez viszonyítottam, azaz az Rt reflexiót a ~ 1 s-nál kialakuló Rátl reflexió értékre 

normáltam. A reflexió az excimer lézeres besugárzás utáni 20 ns-ban a harmad részére 

csökken, majd a transzmisszió változásának időbeli lefutásával analóg módon visszatér az 

eredeti értékre. A reflexió időbeli változása hasonlít a Xe villanólámpával megvilágított Pl 

reflexiójának időfüggésére [36], azzal a különbséggel, hogy lézeres megvilágítás esetében az 

abláció előtti értékre visszatérés 1 ms-nál jóval gyorsabban megtörténik. A különbség azzal 

magyarázható, hogy a [36]-ban leírt kísérletben nagyobb energiasűrűséget alkalmaztak (110 

mJ/cm2), ami ablációs plume keletkezését okozza. Az abláció során keletkező anyag 

abszorpciója és szórása nagyobb időskálán is gyengíti a próbanyaláb intenzitását.
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6.2.3. ábra A Coumarin próbanyaláb normált reflexiója az idő függvényében. 
A mellékábrán az "s" és "p" polarizált próbanyalábok normált reflexiójának 
időfüggése alapján látható: a "p" polarizált nyaláb reflexiója nagyobb 
mértékben csökken a törésmutató változásával együttjáró Brewster-szög 
módosulás következtében.

A kezeletlen, «(461 nm) = 1.7 törésmutatójú polimerre 45°-ban beeső Coumarin 

próbanyaláb reflexiója a mérés során használt polarizálatlan fény esetében 0.079 (a 0.139 és 

0.0192, "s" és "p" polarizáció esetében mérhető reflexió átlaga). A reflexió harmad részére 

csökkenéséhez hasonló időskálán tapasztalt transzmisszió-növekedés kizárja az abszorpció 

növekedését, mint lehetséges magyarázatot. A reflexió csökkenését a törésmutató excimer 

lézerrel besugárzás hatására bekövetkező csökkenése és a szórás növekedése is okozhatja. A 

próbanyaláb a Brewster-szög értékéhez közeli (45°-os) szögben esett a polimer felületére. A 

törésmutató nagy mértékű változása az ezzel együttjáró Brewster-szög módosulás miatt a "p" 

polarizált nyaláb reflexióját nagyobb mértékben kell, hogy befolyásolja. Ezt a különbséget 

kísérletileg is kimutattam: a Pl felületét "s" és "p" polarizált Coumarin próbanyalábbal is 

megvilágítottam, ás a reflexió értékeket az adott polarizáció esetében nagy késleltetésnél mért 

reflexióra normáltam. Az "s" és "p" polarizált nyalábok reflexiójának csökkenésében a 6.2.3. 

ábrán látható különbség az excimer lézer által okozott törésmutató-változással magyarázható.
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Az első, 20 ns-os időkésleltetésnél mért ponttól eltekintve a reflektált "p" polarizált nyaláb 

intenzitásában nagyobb mértékű csökkenés volt megfigyelhető. A reflexió időbeli változásának 

polarizációtól való függése újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az excimer lézeres 

besugárzás felület törésmutatójának változását okozza.

A reflexiómérés precizitása lehetővé tette az időbeli változás részletesebb vizsgálatát. 

A mérési pontokra nem illeszthető egyetlen exponenciális függvény, a 6.2.3. ábrán látható, 

hogy a kezdeti gyors relaxációt egy sokkal lassúbb fázis követi. A gyors és lassú folyamatok 

időállandójának becsült értéke rendre 60 ns és 115 ns. Ez arra utal, hogy két egymást követő 

folyamat okozza a törésmutató változásának két fázisát. A gyors folyamat a besugárzást 

követő termális folyamatok által okozott hőtágulással, a lassú a hőmérséklet és a keletkező 

gázok diffúziójával lehet kapcsolatban. Excimer lézerrel besugárzott PI-ben keletkező 

akusztikus hullámok vizsgálatakor hasonló időfüggést tapasztaltak [13, 80]. A termálisan 

indukált akusztikus folyamatok közvetve befolyásolhatják az optikai tulajdonságokat. A gyors 

kezdeti kitágulás akusztikus hullám keletkezését eredményezi, ami a mintán áthaladása során 

időben változó sűrűségváltozást okoz. A hosszabb idő alatt lezajló diffúzió kevésbé drasztikus 

változást okozhat a felületi réteg sűrűségében és törésmutatójában.

A felületen lezajló fizikai 

folyamatok pontos megismerése 

céljából vizsgáltam a reflexió 

változásának energiasűrűségtől 

függését. A késleltetés ezekben
tóa kísérletekben 14 ns volt, azaz 

a vizsgálatokat abban az 

időtartományban végeztem, ahol 

az időfüggő mérések alapján 

jelentős mértékű volt a reflexió 

változása. Az elektronikus 

késleltetés bizonytalanságának 

kiküszöbölése érdekében optikai
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6.2.4. ábra Az ArF lézerrel pumpált, optikai úton 
késleltetett Fluorescein próbanyaláb reflexiójának 

úton késleltetett, ArF lézerrel energiasűrűségtől való függése, 14 ns időkésleltetésnél.

pumpált Fluorescein festéklézert

használtam. A nagy időkésleltetésnél mérhető reflexió értékére normált reflexió a 6.2.4. ábrán 

látható. A 25 mJ/cm2 energiasűrűség közelében egy ugrásszerű változás figyelhető meg. Ez
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alatt a reflexió csökkenése nagyon kicsi, utána azonban jelentős mértékű. Az irodalom szerint 

az ArF excimer lézerrel besugárzott Pl ablációs küszöbe (az energiasűrűség, ahol már nagy 

mennyiségű anyag távozik el a minta felületéről egy lövés után): 25 - 30 mJ/cm2 [12, 81]. 

Kisebb tömeg veszteséget jóval alacsonyabb (14 mJ/cm2) energiasűrűségen is megfigyeltek 

[24]. A reflexió ablációs küszöb fölött tapasztalt csökkenéséhez a magas hőmérsékleten 

bekövetkező degradáció során keletkező gázfelhő más optikai tulajdonságai is hozzájárulnak. 

Ezen küszöb alatt csak jóval kisebb termális effektus jön létre, amely kisebb változást okoz 

az optikai paraméterekben (6.2.4. ábra).

III. A Pl felület szórásának időbeli változása

A reflexió-csökkenéssel párhuzamosan a Pl-et megvilágító ArF excimer lézernyaláb 

szórásának csökkenését figyelték meg [34, 36]. A szórás időbeli változásának

tanulmányozásakor a transzmisszió mérésére használt kísérleti elrendezést a 6.2.5. ábrán 

látható módon alakítottam át.

Impulzus
generátor

Elektronikus késleltetés

ArF excimer lézer
Fotodióda

Nitrogén
lézer InterferenciaszűrőApertúra

/ Nyaláb-kitakaró 

Leképező lencse
CaF2 lencse <=

ö 4 M- ■' 'I

Festéklézer 0.8 pm vastag Pl film
Polarizátor

M2

6.2.5. ábra A szórás időbeli változásának vizsgálatára használt kísérleti elrendezés. 
Az időben késleltetett festéklézer szórt próbanyalábjának fotodiódára leképezése a 
transztnittált nyalábrész kitakarásával történt.

A kísérletekben d = 0.8 pm vastag, kvarchordozóra felvitt polimerfilmet használtam. 

A próbanyaláb elektronikusan késleltetett nitrogén lézerrel pumpált Coumarin festéklézer volt 

(k = 461 nm, FWHM = 1 ns), amely 45°-os szögben esett a minta hátsó oldalára. A szórt
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fényt egy lencsével a fotodiódára képeztem, amelynek fókuszában a transzmittált próbanyaláb 

kitakarására alkalmas nyaláb-blokkolót helyeztem el.

Az időbeli vizsgálatokhoz legoptimálisabb lövésszám kiválasztása céljából először 

meghatároztam a teljes szórásváltozást különböző számú excimer lövés után, több 

energiasűrűségen. Lövésről-lövésre megmértem a szórt fény intenzitását, a kezeletlen minta 

esetében mérhető szórt jelet kivontam a besugárzás után mért szórás adatokból. Az egyes 

lövésszámokhoz tartozó szórás értékét több mérés átlagából számítottam. A 6.2.6. ábrán a 

szórt próbanyaláb intenzitásának 64 mérés eredményéből számított átlaga látható a lövésszám 

függvényében, 32 és 37 mJ/cm2 energiasűrűségű excimer nyalábbal történő megvilágítás után.
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6.2.6. ábra A szórt fény intenzitása a lövésszám függvényében. 
A mellékábrán a küszöb-lövésszám energiasürűségtől való 
függése látható.

Az első néhány lövés után nem volt kimutatható változás a szórt intenzitásban az eredeti 

mintáról szórt fény intenzitásához viszonyítva, a detektor érzékenysége által meghatározott 

korlát következtében. Az energiasűrűségtől függő küszöb-lövésszám után a szórt jel értékének 

növekedése volt megfigyelhető, az energiasűrűségtől függő meredekséggel. A 6.2.6. 

mellékábrán látható a küszöb-lövésszám értékének energiasűrűségtől való függése. A 

nagyobb lövésszámok tartományában telítődés következett be, a polimer mélyebb rétegeinek 

áttranszformálódása következtében. A mérések alapján a 30 - 35 mJ/cm2 energiasűrűség- 

tartomány megfelelő a szórásmérésre, ennél nagyobb energiasűrűségnél már az első 50 lövés
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alatt olyan mértékű abláció következhet be, amely torzíthatja a szénréteg megfigyelését. A Pl 

filmet minden lövés után optikai mikroszkóp alatt is megvizsgáltam, és a szórás változásával 

korrelációban elszíneződést tapasztaltam. Az elszíneződés a szénréteg keletkezés 

következménye, amely az általam használt film teljes mélységében kialakulhat, mivel 

vastagsága: d - 0.8 pm, kisebb mint a mérések szerint elérhető legnagyobb szénréteg 

vastagság: 1 pm [28]. A szórás növekedését okozhatja részben a felület egyenetlenségének 

(roughness-ének) növekedése is, mivel a szén-krisztallitok megjelenése miatt az eredetileg 

sima polimerfelület egyenetlenné válik. Ennek az effektusnak a szerepe azonban nem lehet 

túl nagy, hiszen a reflexiómérések azt mutatták, hogy a kezdeti gyors csökkenés után a 

reflexió 150 ns-on belül visszatér a besugárzás előtti értékre.

ТЕМ mérések bizonyították, hogy a szén-krisztallitok mérete kisebb, mint 50 nm, és 

a kezelt felületen random módon helyezkednek el. A krisztallitok sűrűsége a lövészámmal 

növekedik, klasztereket képeznek, amelyek keletkezését perkolációs elmélettel írták le [28]. 

A lézeres kezelés hatására kialakuló vezetőréteg egyszerre tartalmaz különböző formájú, 

hullámhosznál jóval kisebb és nagyobb méretű klasztereket is, amelyek ismeretlen 

dielektromos állandójú részecskékből állnak. A szórásvizsgálat a klaszterek komplex rendszere 

által okozott változást tükrözi. Pl. gömb alakú szórócentrum szórási hatáskeresztmetszete a 

hullámhossznál jóval kisebb méretek esetében a geometriai mérettel drasztikusan, a 

hullámhossznál nagyobb sugár esetében a sugár négyzetgyökével arányosan növekedik [82]. 

Amíg a krisztallitok sűrűsége kicsi és izoláltan helyezkednek el a felületen, nem okozhatnak 

detektálható szórás-növekedést. Ha megnövekedik a nagyobb szén-klaszterek mennyisége, a 

szórás - lövésszám függvényben a kísérleti eredményeknek megfelelő növekedést kell 

tapasztalnunk. A szórásváltozás a detektor érzékenysége által meghatározott lövésszám után 

mutatható ki. Ez a küszöb-lövésszám különbözik az adott energiasűrűségen a vezetőképesség 

ugrásszerű növekedéséhez szükséges lövések számánál, mivel azt a degradálódott anyag 

kritikus térfogati aránya határozza meg (35 mJ/cm2-en ~ 400 lövés). A küszöb-lövésszám 

energiasűrűségtől való függése azzal magyarázható, hogy az egyes lövések után kialakuló 

klaszterek nagysága függ az energiasűrűségtől [27].

A szórásváltozást 10 ns és 100 ps között mértem, a késleltetés pontossága ± 5 ns volt. 

Minden időkésleltetés vizsgálatakor a minta új felületrészét világítottam meg először, a 

küszöb-lövésszámnak megfelelő impulzussal. Ezt követően 10 excimer lövés mindegyike után 

megmértem az adott időkésleltetésnél és nagy késleltetésnél is a szórt fény intenzitását. A 

szórást több szórt próbanyaláb intenzitásának nagy késleltetésnél meghatározott átlagára
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normáltam. A normált szórásváltozás a 6.2.7. ábrán látható kis (0-1000 ns) időkésleltetések 

esetében. Az "1" érték annak az esetnek felel meg, amikor az adott késleltetésnél a 

szórásváltozás azonos a nagy időkésleltetésnél mérhető változással; a "0" érték jelentése, hogy 

nincs szórás változás. Látható, hogy a szórás csökken az excimer lézerimpulzus utáni 

időtartományban, a reflexióhoz hasonló időskálán. Mivel kicsi a detektálandó jel, a szórás

mérés több hibalehetőséget hordozhat magában, de egyértelmű, hogy az ArF excimer lézeres 

besugárzással okozott folyamatok következtében lecsökken a szórt fény intenzitása. A szórás 

kis késleltetésnél tapasztalt 

csökkenése következtében a
1.2

Nagy időkésleltetésnél mért érték
1.0 ■+-

*reflexió csökkenése nem 

hozható összefüggésbe szórás

növekedéssel. A mérési 

eredmények (6.2.2. és 6.2.7. чз 

ábra) összevetése alapján az is 

megállapítható, hogy a szórás чоз 

és a transzmisszió hasonló 

időbeli lefutású függvény 

szerint változik. A teljes szórt 

intenzitás értéke azonban jóval 

kisebb, mint a transzmittált 

fény intenzitása, ami azt jelenti, 

hogy a transzmisszió

növekedés nem magyarázható egyedül a szórás csökkenése alapján. A lézeres besugárzás 

közvetlenül és közvetve a polimer optikai paramétereinek együttes változását okozza, a 

tapasztalt jelenségek ezen változások következményei.

A kis időkésleltetésnél mért negatív szórásváltozás értelmezhető a felületen kialakuló 

magas hőmérsékleten lejátszódó fázisátalakulásokkal. A normált szórásváltozás a 150 ns-os 

időkésletetésnél lesz pozitív, végső értékét 400 ns körül éri el. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a krisztallitok 150 és 400 ns között keletkeznek, és képeznek klasztereket.
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6.2.7. ábra A normált szórásváltozás időfüggése kis 
időkésleltetések esetében.

IV. A Pl felület hőmérsékletének időfüggése

Meghatároztam, hogyan változik a Pl felületének hőmérséklete az idő függvényében 

az excimer lézer által bevitt energia hatására. A kezdeti és határfeltételeknek megfelelő Green-
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függvényt használva megoldottam a hővezetési egyenletet [83]. Az energiasűrűség értéke 

nagy, ezért a polimer degradálódhat. Első közelítésben elhanyagoltam a lehetséges 

fázisátalakulások és kémiai változások energiaszükségletét, valamint a polimer fizikai 

paramétereinek hőmérsékletfüggését (ezek ismeretének hiányában).

A Beer-törvénynek megfelelően abszorbeálódó lézerimpulzus által okozott 

hőmérsékletváltozás mélység és időfüggése a következő egydimenziós hővezetési egyenlet 

megoldásával számítható:

d2 T(x, t) a2dT(x,t) = 
dx2

~-P(t)F0exp(-ax),
к

(6.2.1.)
dt

ahol a2=-£^-, p = 1.42 1 03 kg/m3 a polimer sűrűsége, c = 1.09 1 03 J/(kg К) a fajhő, к = 
к

0.12 W/(m К) a hővezetési együttható, a = 3.6 105 cm-' a Pl abszorpciós együtthatója A = 

193 nm hullámhosszon, P(t) az excimer lézer impulzusalakját leíró függvény, F0 = 35 mJ/cm2 

az energiasűrűség. Az excimer lézer impulzusát olyan P{t) függvénnyel adtam meg, amely 

egységre normált és félértékszélessége megegyezik az impulzus mért FWHM = 15 ns

/ t \2
— , T = 13.24 ns. A hővezetési egyenletet a T(x,t=0) = 0 kezdeti
T) .

21értékével: P(t) = —;exP ~
г L v

д Tés a —(x = 0,r) = 0 peremfeltétel figyelembe vételével oldottam meg, a valódi hőmérséklet 
dx

az eredményből konstans hozzáadásával kapható. A (6.2.1.) egyenletet a következő standard 

formában írhatjuk:

d2T{x,t) _32dT(x,t) = 
dx2

ahol az F(x, t) a forrás, amely a (6.2.1.) egyenlet jobb oldalán levő kifejezésből (-47t)-vel való 

osztással nyerhető. A (6.2.2.) egyenlet Green-függvénye a Dirac-delta forráshoz tartozó 

megoldás:

(6.2.2.)-4ttF(x, t),
dt

?СКх,0_з2дС{х,0 = 4tt8 (x-x0)S(t-t0). (6.2.3.)
dtd2X

Mivel az alábbi összefügéssel megadott:
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( a2(x~x0)2\ 2 ^a2(x+x0)477 aG{x,t;x0, t0) (6.2.4.)exp - + exp -
a2 2 4t-tQ) 4t-Q

dGGreen-függvény teljesíti a---- (x,t ;x0=0,í0) = 0 peremfeltételt is, a (6.2.1.) egyenlet megoldásaa*o

a (6.2.2.) egyenletben található F(x,t) forrás és a (6.2.4.) egyenlettel megadott Green-függvény 

szorzatának integrálásával kapható:

К oo

T\x, t) = Jdt01dx0F(x0, t0) G(x, t\xQ,t0). 
о 0

(6.2.5.)

A fenti képletbe a forrás- és a Green-függvény kifejezését behelyettesítve, a hőmérséklet idő- 

és helyfüggése az alább összefüggéssel adható meg:

h
aFo r (J dt0 P(t0) exp (a2L 2) • erfc aL X \— exp(ax)+

( x ^erfc aL ------ exp (-ax) ,
ч 2L)

jelölést, és felhasználtam a hibafüggvények alábbi

T(x,t) =
2PC о (6.2.6.)

к (t~t0)ahol bevezettem az L =
\ P c

definícióját:

erfcw = — íduexp(-u2),
\prrí

(6.2.7.)

A 6.2.8. ábrán látható a normált hőmérséklet és a normált szórásváltozás ugyanabban 

az időtartományban. A bevitt nagy energia hatására a polimer felső rétege ns-os időskálán 

nagy mértékben felmelegedik, a keletkező maximális hőmérséklet a modellszámítás szerint 

3300 °C. Mivel a Pl dekompozíciójának hőmérséklete 850 K, ilyen magas hőmérsékletre a 

polimer anyaga degradálódás nélkül nem melegedhet, ezért a fenti elhanyagolások után kapott 

hőmérsékletérték a valódi hőmérséklet-viszonyokat nem tükrözi. A lehetséges 

fázisátalakulások és kémiai változások lövésről-lövésre megváltoztathatják a felület minőségét, 

így a számítás csak az első excimer impulzus utáni hőmérséklet közelítő leírására alkalmas. 

A modell alapján azonban a termális folyamat - melegedés és hűlés - időbeli lefutásáról reális 

képet kaphatunk. A 6.2.8. ábrán látható, hogy a szórás és hőmérséklet időbeli változása 

korrelációt mutat. A hőmérséklet időfüggése alapján megállapítható, hogy a szórócentrumok 

a besugárzott felület hődiffúzió által okozott lehűlése során jönnek létre.
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6.2.8. ábra A normált szórásváltozás és hőmérséklet időfüggése.

V. A kísérleti eredmények interpretációja

A próbanyaláb intenzitásának változásában négy fizikai folyamatnak van szerepe: 

reflexió, szórás, transzmisszió, és abszorpció. Az excimer lézerimpulzus utáni 150 ns-os 

időtartományban a transzmisszió megnövekedik, a reflexió lecsökken és a szórásban is kis 

mértékű csökkenés figyelhető meg. Ezek a változások azt bizonyítják, hogy a lézeres 

besugárzás hatására a törésmutató jelentős mértékben módosul.

A lézerfény hatására bekövetkező optikai változások értelmezésére a rétegezett 

közegekre kidolgozott mátrix-módszert alkalmaztam [58], folytonosan változó törésmutató 

létezését feltételezve. A kísérleti erdményekkel legjobb egyezést exponenciális függvény 

szerint változó törésmutató-profil esetében kaptam:

(«pol " «iev> (1 - exp(-az)) + iacXclФтг, (6.2.8.)«(Z) = «lev +

ahol nlev = 1 a levegő törésmutatója, npol = 1.7 a Pl törésmutatója [84], z a mintabeli mélység, 

ac = 0.4 pnv1 az abszorpciós együttható a Coumarin próbanyaláb Xc hullámhosszán. A 45°-os 

beesés esetében a = 1.56 105 cm1 értéknél kaptam a reflexióméréseknek megfelelő 

csökkenést. Ez az érték megegyezik a poliimid ArF lézeres ablációja során kapott ablációs- 

sebesség - energiasűrűség összefüggés alapján meghatározható, nagy intenzitású megvilágítás
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esetében mérhető abszorpciós együtthatóval [85]. A (6.2.8.) törésmutató-profillal számítva az 

“s” polarizált nyaláb reflexiója az eredeti érték 41 %-ára (0.057-re) csökken, “p” polarizált 

nyaláb esetében a kísérlettekkel (6.2.3. mellékábra) összhangban nagyobb mértékű, 23.2 %-ra 

(0.00445-re) csökkenés kapható. A polarizálatlan fény esetében ez a kísérlettekkel jól egyező 

38.8 %-ra csökkenést jelent.

Figyelembe véve a transzmisszió mérésekor használt kísérleti elrendezést (6.2.1. ábra), 

a kezeletlen polimerfelület transzmissziója polarizálatlan nyaláb esetében 0.921. A kezelt Pl 

felületen kilépéskor a (6.2.8.) egyenlettel leírt törésmutató-profil hatására a transzmisszióra 

nagyobb: 0.974 értéket kapunk. Ez a kezeletlen felületen kapott transzmisszió 1,058-szorosa, 

ami a kísérleti eredményekkel igen jó egyezést mutat. A felület törésmutatójának fenti 

profillal leírt változása mutatkozik meg a transzmisszió mérésében is.

A felület optikai paramétereinek tranziens változását különböző fizikai folyamatok 

okozhatják. A nagy fotonfluxus következtében a polimermolekulák telítődhetnek az excimer 

lézerrel besugárzott rétegben [15, 35]. Az alapállapot kiürülése hatással van a komplex 

törésmutató mindkét komponensére, mivel ezek értéke függ az alapállapot sűrűségétől. Az 

erősen abszorbeálódó UV nyalábbal folytatott vizsgálatok esetében az n és a változásának 

együttes hatása mérhető. A fenti kísérletekben a próbanyaláb hullámhosszán a Pl minta 

abszorpciója kicsi volt, ezért a telítődés hatása a törésmutató változásában mutatkozhatott 

meg. A telítődés az elmélet szerint a kísérletekben alkalmazott energiasűrűség alatt is 

bekövetkezhet, 10 mJ/cm2-en az alapállapot 20 %-a kiürülhet. A kísérletekben ebben a 

tartományban nem tapasztaltam változást az optikai paraméterekben, azaz a telítődés nem 

adhat magyarázatot a reflexió-változásban 25 mJ/cm2-en tapasztalt küszöb létezésére [II., 33].

A Pl ablációs küszöbének közelében tapasztalt erős reflexió-változás azt bizonyítja, 

hogy a megvilágítás hatására bekövetkező dekompozíció is hozzájárul a jelenséghez. Ezzel 

összhangban az optikai vátozások időbeli lefutása megfelel a termális relaxációnak. A 

dekompozíció az anyagi minőség és a törésmutató változásához vezet, amely a felület optikai 

paramétereit befolyásolja. A dekompozíció során keletkező felhő kis sűrűsége indokolja a 

levegő törésmutatójáig folytonosan csökkenő törésmutató-profil alkalmazását.

A hőmérséklet-modellszámítás szerint a polimer felülete a 850 К dekompozíciós 

hőmérséklet fölé melegedhet, mélyebb rétegekben fázisátalakulások következnek be (pl. a Pl 

üvegesedési hőmérséklete 360-420 °C [84]). A megjelenő új fázis más optikai 

tulajdonságokkal rendelkezik, ami a fenti méréseket befolyásolja. Ezzel összhangban van az 

optikai paraméterek termális relaxációhoz hasonló időbeli változása. A fázisátalakulásokhoz
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egy kritikus hőmérséklet elérése szükséges, azért hatásuk függ az energiasűrűségtől. A 

fázisátalakulások jelenléte magyarázatot ad arra, miért csökken a szórás a reflexióval hasonló 

időskálán, azonban önmagukban nem tudnak számot adni minden kísérleti tapasztalatról.

A transzmisszió 150 ns után eredeti értéke alá csökken, amely a polimer 

dekompozíciója során keletkező szén abszorpciójának következménye. Ez a csökkenés 461 

és 695 nm-es próbanyalábok mindegyikénél tapasztalható volt. A krisztallitok különböző, 

szénben gazdag összetevőket tartalmaznak, csak azután alakulhatnak ki, miután a polimer 

degradálódása befejeződött. Erre a szórás növekedése alapján 150-400 ns között kerül sor.

A kísérletekben a dekompozícióhoz elegendő energiasűrűségű ArF nyalábbal 

világítottam meg a polimer felületét. A Pl degradálódása során többféle gázhalmazállapotú 

anyag hagyja el a felületet (oxigén, nitrogén), a visszamaradó anyag nagyrészt szén, amely 

klasztereket képez a felületen. A permanens vezetőképesség-növekedést okozó szénréteg 

keletkezése az ablációs küszöbhöz közeli energiasűrűségen lehetséges. Itt dekompozícióra és 

ablációra is sor kerül: minden impulzus anyagot távolít el a felületről, a megmaradó energia 

pirolízist okoz a mélyebb rétegekben. A szénréteg megmaradása a klaszterek eltávolításának 

és létrehozásának egyensúlya esetében lehetséges. Nagyobb energiasűrűségen a szénréteg is 

eltávozik a felületről, ezért nem alakulhat ki vezetőképesség-növekedést okozó réteg [27].

Összefoglalás

ArF excimer lézerrel Pl felületén generált vezetőréteg kialakulásának dinamikáját a 

felület optikai tulajdonságainak időfüggése alapján írtam le.

Az ArF excimer lézerimpulzus utáni 150 ns-ig a Pl felületén transzmisszió növekedés, 

és reflexió csökkenés tapasztalható, amelyet a komplex törésmutató excimer lézeres 

megvilágítás által meghatározott profil szerint változása okoz. Ennek okai: a nagy fotonfluxus 

következtében az alapállapot kiürül, a magas hőmérsékleten termális dekompozíció és 

fázisátalakulások is bekövetkeznek [77, 86, 76, 87]. A transzmisszió 150 ns után bekövetkező 

csökkenését az abszorbeáló szén megjelenése okozza. A 150-400 ns közötti időtartományban 

tapasztalt szórásnövekedés a szén-klaszterek keletkezésének eredménye [78, 86, 104]. A 

klaszterek kialakulásához szükséges hőmérséklet relaxációja és a megjelenésük által okozott 

szórásnövekedés időbeli lefutása korrelációt mutat [78, 76, 87].
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6.3. PoliEtilén-Tereftalát felületén excimer lézeres abláció hatására keletkező 

kváziperiodikus struktúrák vizsgálata

I. ArF excimer lézeres abláció során keletkező struktúra

A kísérletekben orientált Mylar 200 D (Du Pont) filmeket használtam, amelyek 

vastagsága d = 50 pm volt. A polimer felületére ArF excimer lézer (EMG 102 MSC, X = 193 

nm) nyalábját fókuszáltam egy /= 25 cm fókusztávolságú kvarclencsével [88]. Az ablációs 

küszöb Fk (193 nm) = 17 mJ/cm2, az abszorpciós együttható oc(193 nm) = 2.3 105 cm-1. 

la. Az energiasűrűség hatása

PÉT fóliát 8.8 - 262.6 mJ/cm2 tartományba eső energiasűrűségű ArF excimer 

lézernyalábokkal sugároztam be. Az impulzusszám ezekben a kísérletekben 10 volt, és a 

lézerfénnyel merőlegesen világítottam meg a minta felületét. A kezelt terület vizsgálatára 

atomi-erő mikroszkópot (AFM, TMX 2000) használtam. Azt tapasztaltam, hogy a struktúra 

alakja és mérete jelentős mértékben függ az alkalmazott energiasűrűségtől (6.3.1. ábra).

10 цгп

(b)

15 3? nm

6.3.1. ábra A PÉT felületén a) Fu = 8.8 mJ/cm2; b) Fh = 262.6 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF 
nyalábbal besugárzás hatására keletkező struktúra.

A struktúra elemi celláit (ЕС) völgyek és a körülöttük magasodó vékony falak 

alkotják. Az AFM-mel készített képeken megmértem az elemi cellák karakterisztikus méretét 

és magasságát, amely alapján a vizsgált energiasűrűség-tartomány két részre volt bontható. 

Az ablációs küszöb alatti, kisebb periódusú struktúrák esetében felismerhető egy kitüntetett 

irány (6.3.1a ábra), ami a PÉT filmben készítése során keletkező feszültséggel van 

kapcsolatban. Az alkalmazott 8.8 mJ/cm2 energiasűrűség esetében a felület már megolvad 

[52], az anyag átrendeződését a feszültség relaxációja befolyásolja. Az ablációs küszöb fölött, 

262.6 mJ/cm2-en a sokszög alak domináns, és a keletkező struktúrák elemi cellájának mérete
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2.5 -szer nagyobb a küszöb alatti periódusnál (6.3.1b ábra). Ennek oka, hogy az elemi cellák 

kialakításában a fázisátalakulások mellett az anyageltávozás is lényeges szerepet játszik.

Ib. Az ArF lézernyaláb beesési szögének hatása

A mintát egy forgatható tartóra helyeztem, amelynek segítségével a lézernyaláb a 

beesési szögét 0° és 85° között változtattam, a 6.3.2a ábrán látható módon. Az 

energiasűrűség a felületen 191 mJ/cm2 volt, a polimert 10 excimer lövéssel kezeltem. Azt 

tapasztaltam, hogy a = 60° -nál nagyobb beesési szögek esetében a struktúra elemi cellájának 

longitudinális (a beesési síkkal párhuzamosan mért) dimenziója növekedik, ugyanakkor a 

tranzverzális (a beesési síkra merőlegesen mért) dimenzió a felére csökken (6.3.2b ábra).

(a)
ROTÁTOR

ArF
EXCIMER LÉZER
E=100 mJ, Я = 193 nm

PÉT MINTA

(b)
^ 60-
E3

50 T<0 * : longitudinális 

- : tranzverzális
Sí

'<U
fi 40-Ц ;
W1 :

адзо^

'te
СЛ
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■-j—<

M 20:

<D
О :• ^ io- *
В * ***

° о --N 0 6020 40
Beesési szög (°)

6.3.2. ábra a) A szögfüggés vizsgálatára használt kísérleti elrendezés, 
b) A struktúra elemi cellájának longitudinális és tranverzális mérete a 
beesési szög függvényében.
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A 6.3.3. ábrán láthatóak a 

három különböző beesési szög 

alatt meglőtt polimer felületéről 

AFM-mel készített képek. 

Megállapítható, hogy az aa = 

50° esetében még a poligon alak 

domináns, sok a falak közötti 

átkötés. A nagyobb, ab = 75° és 

85° szögek esetében 

szabályos, párhuzamos csíkokból 

álló periodikus struktúra jön 

létre. A 85° alatt meglőtt minta 

egy nagyobb felületrészéről 

készített AFM képen (6.3.4. 

ábra) látható, hogy a mintázat 

nagyobb mérettartományban is 

rendezettséget mutat. A struktúra 

jellegének változását az előző 

lövések során kialakuló 

struktúra-élek árnyékoló hatása 

okozza. A 6.3.4. ábra alsó 

képén az elemi cella egy 

részének a beesési síkkal 

párhuzamos, longi-tudinális 

metszete látható, amelynek 

emelkedési szöge az árnyék

hatással magyarázható. Az ЕС 

longitudinális méretének szög

függését ezzel összhangban a 

dL=c tana; + d() alakú függvénnyel 

lehet illeszteni, ahol c konstans, 

a merőleges beesésnél 

kialakuló cella átlagos mérete.

ü«С

(b)

ü

278 nm

á
0 nm

dQ
6.3.3. ábra A PÉT felületén kialakuló 
struktúra a) 50°; b) 75°; c) 85°.
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6.3.4. ábra A 85° beesési szögnél kialakuló struktúra, és egy elemi cella 
longitudinális metszete.

le. A lövésszám szerepe

A PÉT mintát F = 191 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF nyalábbal merőlegesen 

világítottam meg. AFM segítségével vizsgáltam a felület változását különböző számú excimer 

lézerimpulzus után. Az eredeti polimeren csak kis méretű, random elhelyezkedésű 

egyenetlenséget lehet látni (6.3.5a ábra). Ezek a szemcsék minden felületrészen 

megtalálhatóak, az AFM felvételek alapján egyértelműen a polimer szerkezetéhez tartoznak, 

annak hiba-helyeivel vannak kapcsolatban. Az első 2-3 lövés után halmok jelennek meg, 

amelyek lövésről-lövésre újraformálódnak (6.3.5b ábra). A negyedik lövés után a felület 

morfológiája jelentős mértékben megváltozik: megjelennek apoligon alakú struktúrák (6.3.5c 

ábra). További lövések hatására a struktúra jellege nem változik, csak az elemi cellák mérete 

növekedik meg (6.3.5d ábra). Ez azzal magyarázható, hogy a vékonyabb falak az abláció 

következtében eltűnnek, így a cellák száma csökken, a völgyek szélessége pedig növekedik.
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6.3.5. ábra A PET felületén, különböző számú ArF lézerimpulzus hatására kialakuló 
struktúra: a) eredeti polimerfelület; b) 2; c) 4; d) 8 lövés hatása (F = 191 mJ/cm2).

Egy másik kísérletsorozatban a PÉT felületét F = 190 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF 

lézernyalábbal világítottam meg, és az AFM alá pontosan visszahelyezhető mintatartó 

segítségével a felület ugyanazon részén vizsgáltam az abláció során keletkező struktúra 

fejlődését. A 6.3.6a ábrán jól látható egy pm-es nagyságrendű sérülés az eredeti minta 

felületén, amely a környezetében befolyásolja a struktúra keletkezését. Ez a kezdeti felületi 

mintázat 2, 4, 8 lövés után fokozatosan beleíródik a felületbe az abláció hatására (6.3.6b, c, 

d ábrák). A 6.3.6d ábrán látható kép a felület és egy kis méret-aránnyal jellemezhető 

(kevésbé hegyes) AFM tű konvolúciójának eredménye. Látható, hogy a 8 excimer impulzus 

után olyan magas falak alakulnak ki, amelyek standard AFM tűvel már nem képezhetőek le, 

de a poligonális struktúra így is felismerhető.
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1372 nm

6.3.6. ábra A PÉT felületének ugyanazon része, egymást követő ArF lézerimpulzusok után: 
a) az eredeti polimerfelület; b) 2; c) 4; d) 8 lövés után kialakuló struktúra (F= 190 mJ/cm2).

A struktúra elemi cellájának átlagos mérete a lövésszám logaritmusával arányosan 

változik, mint ahogyan az optikai mikroszkóppal (Nikon) végzett mérések eredményeivel 

kiegészített 6.3.7a ábra mutatja. Ugyancsak a lövésszám logaritmusával arányosan növekedik 

az elemi cella magassága is 0-32 lövés között (6.3.7a mellékábra). Ezen vizsgálatok szerint 

a struktúra magassága meghaladhatja az 1 pm-t, tehát jóval nagyobb az irodalomban leírt 100 

nm-nél [41]. A PÉT felületének ArF lézerfénnyel besugárzott részét nitrogén lézerrel pumpált 

Coumarin 47 festéklézerrel (2c = 461 nm) világítottam meg. Tanulmányoztam, hogyan változik 

a reflektált-szórt fény intenzitása a lövésszám növelésével. A 6.3.7b ábrán látható, hogy a 

reflektált-szórt próbanyaláb intenzitásának lövésszámtól való függése korrelációt mutat a 

lövésszámmal növekedő felületi egyenetlenség változásával.
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6.3.7. ábra a) Az elemi cellák átlagos mérete és magassága az “n” lövésszám függvényében; 
b) az elemi cellák mérete és a Coumarin 47 festéklézer (Л = 461 nm) reflektált-szórt 
nyalábjának intenzitása a lövésszám függvényében.

Id. A struktúra keletkezésének időbeli lefutása

A struktúra keletkezéséhez vezető folyamat időbeli lefutásának feltérképezésére a 

"pump and probe" technikát alkalmaztam. Hasonló méréseket végeztem pl. a PMMA felület 

reflexió-változásának leírására [71], és a Pl vezetőképességének növekedését okozó szénréteg 

keletkezésének időbeli vizsgálatára [77, 78]. A PÉT ablációját ArF excimer lézerrel hoztam 

létre, a minta kezelt felületrészét az abláló lézerhez képest elektronikusan késleltetett nitrogén 

lézerrel pumpált Coumarin 47 festéklézerrel világítottam meg (6.3.8a ábra). A késleltetést 0- 

200 ps között változtattam, a reflektált-szórt próbanyaláb intenzitását fotodetektorral mértem. 

Mivel az ablációt követő anyageltávozás az excimer impulzus utáni 100 ps - 10 ms között 

teljesen befejeződik, ezért várhatóan a felületi változások is megtörténnek hasonló időskálán. 

Ennek alapján a még változó felület szórását az 1 s után mérhető értékhez viszonyítottam. A 

6.3.8b ábrán látható a felület szórásának időfüggése, ahol 100 % a már végleges állapotú 

felületről reflektált-szórt fény átlagos intenzitását jelenti. Minden mérési pont egy új, előzőleg 

nem besugárzott felületrész egy ArF lézerimpulzussal kezelése után kialakuló szórását 

jellemzi. A 2-20 ps közötti időtartományban megnövekedik a szórt fény intenzitása, amely az 

olvadt állapotban levő polimer áramlásának következménye. A 100 % végleges értékre való 

relaxáció ideje 20 ps, ami megegyezik a struktúra kialakulásának időtartamával. Feltételezhető, 

hogy ennyi idő alatt bekövetkezik az olvadt felületi réteg megszilárdulása.
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6.3.8. ábra a) A reflektált-szórt fény intenzitásának 
időbeli vizsgálatára használt kísérleti elrendezés; b) 
a reflektált-szórt fény időbeli változása (Л = 461 nm).

A mintabeli hőmérsékletviszonyok leírása céljából hőmérséklet-modellszámítást 

végeztem. A megoldásban a polimer fizikai állandóinak hőmérsékletfüggésétől eltekintettem, 

ezért az eredmény a valódi hőmérséklet közelítésének tekinthető. A PÉT felhasznált fizikai 

paraméterei: p = 1.39 1 03 kg/m3 sűrűség, c = 1.165 103 J/kgK fajhő, к = 1.47 ICH W/mK 

hővezetőképesség, a = 2.3 105 cm4 abszorpciós együttható. A modellszámítás szerint a felület 

a kísérletekben használt energiasűrűségű ArF lézernyaláb hatására maximum 1-1.5 pm mélyen 

olvad meg, és az olvadt állapot időtartama 1-7 ps. Ez a becsült időtartam összhangban van 

a struktúra kialakulásának szórás-mérések alapján megadott időállandójával.
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II. XeCl excimer lézeres besugárzás során keletkező struktúra

Az orientált PÉT minták felületét ebben a kísérletsorozatban XeCl excimer lézerrel 

világítottam meg. A XeCl lézer működési hullámhosszán a PÉT abszorpciós együtthatójajóval 

kisebb, mint ArF lézer esetében: a(308 nm) = 3 103 cm-1, az ablációs küszöb ennek 

következtében lényegesen magasabb Fk = 170 mJ/cm2 [40]. Ezen a hullámhosszon az 

ablációban, és feltehetően a struktúra keletkezésében is a termális folyamatok dominálnak. Az 

általam használt energiasűrűség F = 195 - 200 mJ/cm2 volt.

Ila. A lövésszám szerepe

A PÉT felületét merőleges beesésnél különböző számú XeCl excimer lézerimpulzussal 

világítottam meg (6.4.9. ábra).

(b)
100 цгп 100 um

3347 nm

100 um 100 um

100 |um

5166 nm

6.4.9. ábra A PÉT felületén különböző számú XeCl lézerimpulzus hatására kialakuló 
struktúra: a) 1; b) 4; c) 8; d) 12 lézerimpulzus.

Már az első lövés után nagy (~ 20 pm) periódusú moduláció megjelenése volt megfigyelhető,
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amelynek magassága az impulzusszámmal növekedett. Kis lövésszámok esetében felismerhető 

volt a mintabeli feszültség által meghatározott kitüntetett irány, a sokszögek mérete a 

lövésszámmal kis mértékben növekedett. Mivel az ablációs küszöbhöz közeli energiasűrűséget 

használtam, a struktúra lövések utáni újraformálódásakor a már létező falak az anyag 

eltávozása ellenére is megmaradtak. A struktúra periódusa ~ 10-szerese az ArF excimer 

lézeres abláció során megfigyelt modulációnak, azaz A,-val nemlineárisán növekedik. Ennek 

alapján kizárható, hogy keletkezését a felületen szórt hullámok interferenciája határozza meg, 

mert ebben az esetben lineáris hullámhossz-függést kellene tapasztalnunk.

Ilb. A XeCl lézernyaláb beesési szögének hatása

A PÉT minták felületét 195 mJ/cm2 energiasűrűségű XeCl nyalábbal, különböző 

beesési szögek alatt világítottam meg. Az impulzusszám N = 6 volt (6.4.10. ábra).
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6.4.10. ábra PÉT felületén XeCl lézerrel besugárzás hatására kialakuló struktúra, különböző 
beesési szögek esetében: a) 60°; b) 70°; c) 80°; d) 80° kinagyítva.
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Azt tapasztaltam, hogy a 60°-nál nagyobb beesési szögek esetében új típusú moduláció alakul 

ki. A 6,4.10c, d ábrákon jól látható, hogy a beesési síkra merőlegesen egy kisebb 

karakterisztikus mintázat jelenik meg, párhuzamos mélyedések és lyukak formájában. 

Keletkezésük a polimer termális degradációja során keletkező, gázokat tartalmazó 

buborékokkal magyarázható [11].

A 80° beesési szög esetében megvizsgáltam, hogyan fejlődik a struktúra a lövésszám 

növelésével (6.4.11. ábra).

100 pim

3785 nm

J
0 nm

100 um

100 nm

3164 nm

Ш
í:..* E 0 nm

30 nm
6.4.11. ábra A PÉT felületére 80° alatt beeső XeCl lézernyaláb által létrehozott struktúra a) 
1; b) 16; c) 32 lövés után; d) 16 lövés után kinagyítva.

Látható, hogy az első lövés után kialakuló moduláció árnyékhatása meghatározza a felület 

további fejlődését. A beesési síkra merőleges irányú, kisebb moduláció 16 lövés után még 

felismerhető, 32 lövés után ez a finom struktúra eltűnik az abláció hatására és a = 20 pm-es 

periódusú struktúra a domináns.
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IIc. Termális folyamatok

A PET XeCl excimer lézeres, F = 200 mJ/cm2 energiasűrűségen történő besugárzása 

során csak egy vékony réteg távozik el a minta felületéről, mivel az ablációs sebesség ezen 

az energiasűrűségen < 0.1 pm [40]. Hőmérséklet-modellszámítást végeztem a XeCl excimer 

lézernyalábbal megvilágított PET-ben kialakuló termális körülmények leírására. A 6.4.12. 

ábrán látható, hogy a polimerben 1.5 pm-nél vékonyabb réteg olvad meg, és a felület olvadt 

állapotának időtartama 21.5 ps. Az 1 lövés után kialakuló, 6.4.9a ábrán látható moduláció 

magassága a megolvadás mélységével összemérhető.
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6.4.12. ábra A PÉT hőmérsékletének mélység- és időfüggése. A görbe az olvadási
frontot ábrázolja (F = 200 mJ/cm2).

A XeCl lézeres megvilágítással generált struktúra keletkezése és paraméterei 

bizonyítják, hogy a termálisan indukált folyamatoknak fontos szerepük van a kváziperiodikus 

moduláció megjelenésében.

III. A mérési eredmények értelmezése

A PÉT felületén ArF excimer lézeres abláció közben kialakuló stuktúra keletkezésében 

összetett fizikai folyamatok játszanak szerepet. A polimer legfelső rétege, amelyben az 

energiasűrűség meghaladja az Fk = 17 mJ/cm2 ablációs küszöböt, eltávozik a minta felületéről. 

A következő réteg, amelyben az energiasűrűség nem éri el az ablációhoz szükséges értéket, 

de meghaladja az olvadásnak megfelelő F0 = 6 mJ/cm2 küszöböt, megolvad, és benne a minta 

orientálása által okozott belső feszültségek megszűnnek. A hőmérséklet a megolvadt polimer 

egyes rétegeiben jelentős mértékben különbözik, a nagy hőmérsékletgradiens az olvadt 

polimer áramlását okozza. A feszültség relaxációja által meghatározott formájú áramlási
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struktúra alakul ki, és az áramlások gyors befagyása után a mintázat megmarad a PÉT 

felületén. A struktúra méretét a hűlés következtében megnövekedő belső súrlódás korlátozza, 

mivel az alacsonyabb hőmérsékletű helyeken megakadályozza az anyag áramlását. A 

megolvadt réteg vékony, így a polimerfelület végleges formáját a felületi feszültség, és az 

olvadék adhéziója befolyásolja. A kirobbanó fragmentumok és a hátramaradó, képlékeny 

részek kölcsönhatása megváltoztatja a felületi anyagelrendeződést, egyenetlenné teszi a 

megszilárduló felületet. A kialakuló struktúra elemi cellái lövésről lövésre újraformálódnak 

mindaddig, amíg magasságuk kisebb, mint az olvadási mélység. Ezután a létrejött mintázat 

lassan változik, a modulációs mélysége növekedik az abláció hatására.

A XeCl lézeres megvilágítás hatására kialakuló struktúra méretét a tranziensen olvadt 

réteg fizikai tulajdonságai, a mintabeli feszültség relaxációja által befolyásolt áramlások és 

a felületi feszültség határozzák meg. A felület textúráját befolyásolják a polimer degradációja 

során keletkező gázbuborékok. Az ablációnak a modulációs mélység növelésében van 

lényeges szerepe.

Összefoglalás

PÉT ArF excimer lézeres besugárzásával kváziperiodikus felületi struktúrát hoztam 

létre. Megmutattam, hogy az elemi cellák alakja és mérete jelentős mértékben függ az 

alkalmazott energiasűrűségtől a 8.8-262.6 mJ/cm2 tartományban. A lézernyaláb beesési 

szögének növelésével, 60° fölött szignifikánsan megváltozik a struktúra jellege: a merőleges 

beesésnél kialakuló, sokszög alakú rendezett elemi cellák helyett párhuzamos csíkokból álló 

periodikus struktúra jön létre. Az elemi cella longitudinális mérete a ctana + <i0 alakú 

függvény szerint növekedik, míg a cella tranverzális mérete csökken a beesési szög 

növelésével. Ez a korábbi lézerimpulzusok által létrehozott struktúra-élek árnyékoló hatásának 

következménye. A struktúra elemi cellájának mérete és magassága a lézerimpulzusok 

számával növekedik [88, 89]. A polimer felületéről szórt fény intenzitásának időfüggése 

alapján megállapítottam, hogy a struktúrák kialakulása 20 ps-mal az excimer impulzus után 

befejeződik. A hőmérséklet-modellszámítással megadott olvadt-állapot élettartam ezzel 

korrelációt mutatott [88, 89].

PÉT felületén, az ablációs küszöbhöz közeli energiasűrűségű XeCl excimer 

lézernyalábbal 20 pm-es kváziperiodikus struktúrát hoztam létre. A vizsgálatok bizonyították, 

hogy a struktúra kialakulásában termális folyamatok - a felület 1.5 pm vastag rétegének 

megolvadása, buborékok keltkezése - játszanak döntő szerepet.

62



6.4. Excimer lézerrel indukált szub-mikrométeres periodikus 

felületi struktúrák PoliEtilén-Tereftaláton

I. A PÉT felületén generált LIPSS kialakulási folyamata és hullámhosszfüggése

PoliEtilén-Tereftalát felületén ArF és KrF excimer lézeres (Lambda Physik EMG 102 

MSC) besugárzással periodikus struktúrát hoztam létre. A vizsgálatok során biaxiálisan 

orientált, szemikristályos polimer fóliát használtam, amelynek vastagsága d = 50 pm volt 

(■Goodfellow ES301250) [90]. A kísérleti elrendezés a 6.4.1. ábrán látható.

Lineárisan polarizált excimer fényt 

a nyaláb kvarcprizmáról való 

Brewster-szög alatti reflexiójával 

hoztam létre; a

irodalomban leírt kísérletekben 

gyakran planpralel lemezeket 

használtak a fény polarizálására. 

Tapasztalatom szerint ez kerülendő 

a planparalel lemezek párhuzamos 

felületeiről reflektált nyalábok 

interferenciája miatt keletkező 

interferenciacsíkok (“Brewster- 

csíkok”) kiküszöbölése érdekében.
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6.4.1. ábra Mérési elrendezés, és az AFM vizsgálatokra A nyaláb homogén részét r = 2.55
mm sugarú íriszdiafragmával 

választottam ki. Az íriszt egy f = 9 cm-es kvarclencsével képeztem le a polimerre. A 

kísérletekben a PÉT felületére az irodalomban leírt 3-5 mJ/cm2 tartományon belüli [52], F 

= 4 mJ/cm2 energiasűrűségű lézernyaláb esett. A tükör és a második kvarcprizma a polarizált

használt visszahelyezhető mintatartó.

fény mintára irányítását szolgálta. A lézerrel generált felületi változások vizsgálatára atomi-erő 

mikroszkópot (AFM, TMX 2000) használtam. A kísérleti elrendezés fő része egy általam 

készített mintatartó volt, amelynek alsó lapján található 3 golyóra a felső lap 3 furata pontosan 

illeszkedett, így a felső lapra rögzített polimer filmet vissza tudtam helyezni a lézerfény alá 

ugyanabba a pozícióba. A felső lapon levő három gyűrűbe az AFM “tartólábai” voltak a 

lövések között reprodukálhatóan visszahelyezhetőek. A mintatartó alkalmazásával scannelni 

tudtam a lézerrel besugárzott folt ugyanazon részén (± 1.25 pm pontossággal), ennek köszön

hetően a lézerfény által okozott felületi változások lövésről lövésre vizsgálhatóak voltak.
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A mintatartót úgy helyeztem a lézerfény útjába, hogy a scan-irány kötelítőleg 

párhuzamos legyen a LIPSS irányával, a pásztázásból eredő torzítások minimalizálása 

céljából. A LIPSS az 6.4.1. ábrán nem mérethű csíkokkal van ábrázolva.

Több mintán is megvizsgáltam, hogyan módosítja az ArF lézerkezelés a felület 

valamely részének morfológiáját. Az eredeti polimerfelületen pásztázva az AFM tűvel, azon 

szemcséket találtam (6.4.2a ábra). A granulátumok eloszlása random, mérete és sűrűsége 

nagyon változatos volt. A méret néhányszor 10 nm és 250 nm között változott, a 2.5 pm x 

2.5 pm pásztázási tartományban 1 - 5 szemcse volt található. A PET film biaxiálisan orientált 

volt, azaz a fóliát készítése során két különböző irányban nyújtották egymást követő 

lépésekben, majd hőkezelték. A keletkező szemikristályos PET film átlagosan 50 - 60 %-ban 

kristályos, azaz találhatóak az amorf közegbe ágyazva olyan kristályos tartományok, ahol a 

polimermolekulák egyes szakaszai párhuzamosan rendeződnek. Ezeknek a krisztallitoknak a 

mérete ~ 10 - 100 Ä [91, 92]. Szemikristályos PÉT fóliákban gyakran találhatóak pl. Silica 

szemcsék [93], azonban a gyártó cég leírása alapján az általam használt film nem tartalmaz 

ilyen adalékokat. Az eredeti polimerfelületekről készített képeken látható szemcsék olyan 

strukturális hiba-tartományok, ahol a kristályosság mértéke különbözik az átlagostól. A 

szemcsék AFM-mel meghatározott mérete az excimer hullámhossz nagyságrendjébe esik, egy 

nagyságrenddel nagyobbak, mint a krisztallitok [91, 92]. A LIPSS keletkezés folyamata, a 

felületről különböző lövésszám után készített AFM képek alapján a következő módon írható 

le: az első 100 - 200 lövés után új granulátumok jelennek meg a PÉT felületén (6.4.2b ábra). 

A szemcsék körül 200 és 400 lövés között ellipszis alakú moduláció alakul ki, amely a 6.4.2c, 

d ábrán látható. Ezek az ellipszisek transzformálódnak át 400 lövés után, további 

lézerimpulzusok hatására párhuzamos csíkokból álló periodikus struktúrává (6.4.2e ábra). A 

kísérleti tapasztalatok szerint a LIPSS kialakulása 1000 lövésig teljesen befejeződik (6.4.2f 

ábra), ezután az újabb besugárzás nem változtatja meg jelentős mértékben a polimer 

textúráját. Azt tapasztaltam, hogy a pontos impulzusszám, amelynél a párhuzamos csíkokból 

álló, rácshoz hasonló mintázat elkezd kialakulni, nem függ jelentős mértékben az 

energiasűrűség 3 - 5 mJ/cm2-es tartományon belüli változásától. A küszöb-lövésszám 

erősebben függ az eredeti polimerfelület minőségétől, érdességétől. Az eredeti felületen levő 

kisebb szemcsék körül 400 lövésig csak finom moduláció figyelhető meg, ennek 

következtében az újabb szemcsék megjelenése és ezek hatása zavartalanul követhető. Ha 

nagyobb szemcse található az eredeti mintafelületen (6.4.3a ábra), akkor az már kisebb 

lövésszámnál is erős elliptikus moduláció megjelenését okozza.
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6.4.2. ábra A PÉT felületének ugyanazon részéről készített AFM képek a) 0, b) 200, c) 300, 
d) 400, e) 600, f) 1000 ArF lézerimpulzus után.
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6.4.3. ábra AFM képek a PÉT felületének ugyanazon, eredetileg egy nagy granulátumot 
tartalmazó részéről a) 0, b) 100, c) 300, d) 400, e) 600, f) 1000 ArF lézerimpulzus után.
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A 6.4.3a-f ábra AFM képsorozatán látható, hogy a nagy szemcse nagyobb 

lövésszámoknál is befolyásolja a rácshoz hasonló mintázat formálódását. Jól követhető, hogy 

a scannelési tartományban az összes változást ez a nagy granulátum határozta meg.

Kísérleteket végeztem annak vizsgálata céljából, miért nem jelenik meg a LIPSS a 

szűk (3-5 mJ/cm2) energiasűrűség-tartományon kívül. A PÉT felületét ennél kisebb: 2.5 

mJ/cm2 energiasűrűségű ArF nyalábbal világítottam meg, és azt tapasztaltam, hogy csak 

szemcsék jelennek meg a polimeren. Másik kísérletben a PÉT felületét nagyobb: 5.5 mJ/cm2 

energiasűrűségű ArF nyalábbal besugározva, az AFM képeken nem volt modulálódás látható 

a minta felületén. A már LIPSS-et tartalmazó PÉT felületét újra kezelve a fenti tartományon 

kívüli energiasűrűségű nyalábbal a következőeket tapasztaltam: újabb 1000 lövés 2 mJ/cm2-en 

a LIPSS völgyeiben további szemcsék megjelenéséhez vezet; újabb 1000 lövés 8 mJ/cm2-en 

a LIPSS eltűnését okozza.

Megvizsgáltam, hogyan módosítja a lézerfény hullámhosszának változtatása a struktúra 

tulajdonságait. Az 6.4.1. ábrán bemutatott kísérleti elrendezést használtam, ArF lézerrel F = 

4 mJ/cm2, KrF lézerrel F = 5 mJ/cm2 energiasűrűségen. A 6.4.4. ábrán a PÉT felületén 1000 

lövés után kialakuló LIPSS látható ArF és KrF lézerrel besugárzás esetében.

2500 nm 2500 nm (b)(a)
..... miMiniiin;

f 2 nm
1250 nm1250 nm

и0 nm0 nm 0 nm
0 nm 1250 nm

= 193 nm, Л
2500 nm
= 145 nm; b)

2500 nm
6.4.4. ábra PÉT felületén 1000 lövéssel generált LIPSS, а) Л 
ЛKrF = 248 nm, Л

1250 nm 0 nm
ArF ArF

= 185 nm.KrF

Azt tapasztaltam, hogy az ArF lézerrel generált, AArF = 145 nm periódusú LIPSS-hez 

hasonló, AKrF = 185 nm periódusú struktúra alakul ki a KrF besugárzás hatására, és a LIPSS 

irányára merőleges kváziperiódus is arányosan megnövekedik. A lézerfény hullámhosszának
лKrFAArF = 1.33. Ez aés a struktúra periódusának hányadosa állandó, a PÉT estében:

ЛArF
mért állandó jól egyezik azzal a törésmutatóval, amellyel az irodalomban a moduláció

AKrF

megjelenésével kialakuló, levegő és polimer “keverékéből álló” (valójában periodikusan 

váltakozva polimert és levegőt tartalmazó) felületi réteget jellemezték [54].
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II. A stuktúra beesési szögtől függésének tanulmányozása 

Ferde beesésnél az ArF nyaláb 2500 nm 

"s" polarizált volt: a mintataró úgy volt. 

megdöntve, hogy az elektromos tér

erősség merőleges legyen a beesési 

síkra. Az energiasűrűséget a folt 

közepén F - 4 mJ/cm2 -re állítottam 

be. AFM-mel három különböző beesési 

szögnél tanulmányoztam a meglőtt 

PÉT felületét: aa = 19.47°, a„ = 30°, 

ac = 45°. A diffrakciós rácsok elmélete 

szerint az aa és ab mágikus szögek, 

azaz olyan szögek, amelyek kielégítik

("Г" 2)

ОП\+П2) ’

W
0 nm1250 nm 2500 nm

2500 nm IS

a következő feltételt: sin a =

ahol nl és n2 természetes számok. Ezen 

szögek alatt beeső, rácsegyenletet 

kielégítő hullámhosszú fény egyszerre 

diffraktálódhat a rács felületével 

párhuzamosan, ellentétes irányban nx 

és n2 rendben [45]. A 6.4.5. ábrán 

látható AFM képeken megmértem a 

struktúra periódusát a három beesési 

szög esetében: Aa = 194 nm, Ab = 233 

nm, Ac = 310 nm. Az utóbbi esetben 

megfigyelhető volt a struktúrák 

szétesése és az elágazások számának 

növekedése. A kísérleti tapasztalatok 

alapján a LIPSS periódusának beesési 

szögtől függése a következő 

függvénnyel írható le:

1250 nm

0 nm
2500 nm

(c)

84 nm

0 nm1250 nm 2500 nm
6.4.5. ábra Szögfüggés: au=19.5°, Ла=194 nm; 
ah=30°, Ah=233 nm; a =45°, Лс=310 nm.

XA(n) ahol n = 1.33.
(n-sina:)
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Ez az érték jól egyezik a hullámhossz és periódus merőleges beesésnél mért hányadosával. 

III. Az anyageltávozás vizsgálata

Fontos kérdés, hogy a LIPSS anyageltávozás vagy anyagátrendeződés során jön-e létre 

a polimer felületén. Ennek megválaszolása céljából a következő kísérletet végeztem el.

A mintatartót 45°-kal döntöttem meg, 

távtartóként ráhelyeztem egy 20 pm vastag 

másik polimert. Erre került a Si hordozó, 

amelynek töréssel létrehozott jól definiált széle 

közelében a mintáról eltávozó részecskék 

lerakodhattak (6.4.6. ábra). Pásztázó 

elektronmikroszkópot (SEM, Hitachi S-2400) 

használtam a hordozó vizsgálatára, a PÉT 

felületéről kifröccsent anyag detektálása 

céljából. A LIPSS keletkezés körülményei 

5 mJ/cm2 energiasűrűség- 

tartományban eltávozó anyagnak nem volt 

nyoma a Si hordozó felületén. Kontrolikísérletben a felületet az ablációs küszöb fölötti, F = 

40 mJ/cm2 energiasűrűségű ArF nyalábbal világítottam meg. Ebben az esetben fragmentumok 

hagyják el a polimer felületét, és az olvadt PÉT kifröccsenéséből származó csöppek jól 

láthatóak voltak a Si hordozó szélén készített SEM képeken (6.4.7. ábra).

kifrőccsent 
.részecskék °

° о / LÉZERNYALÁB
о X

0 4 /ж 4>/

\
Si HORDOZÓ PÉT

\
45’

/■ 1 = 20 цш
TÁVTARTÓközött, 3

6.4.6. ábra Az anyageltávozás vizsgálata.

6.4.7. PÉT felületéről elrepült ablátum nyoma Si hordozón 
(F = 40 mJ/cm2, ArF nyaláb).
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Egy másik kísérletben a PÉT felületét merőlegesen világítottam meg a 3 - 5 mJ/cm2 

energiasűrűség-tartományban, a minta felületének egy részét kitakartam egy ráhelyezett penge 

élével. Az AFM tűvel az él árnyékának határán keresztül pásztázva, össze tudtam hasonlítani 

a besugárzott és kitakart polimerfelület átlagos magasságát. A 6.4.8. ábrán látható az él 

árnyéka mellett készített AFM kép, és a határon átmenő vonal profilja.
5 (ím

2.5 цт-®1гgg
msг1
10 lim

2.5 цтО цт 5 цт

104 пт

78 ■ -
О
GO
СО -I52--

о
< 26-- -i

0 т то 3 4 5 pm

TÁVOLSÁG (цт)
6.4.8. ábra Az él mellett besugárzott PÉT felületről készített kép, és 
az árnyékhatáron áthaladó vonalprofil.

A mérések alapján a modulált és kezeletlen felületrész átlagos magassága megegyezik, 

azaz a LIPSS keletkezését nem kíséri számottevő anyageltávozás. A fenti két vizsgálat 

kísérleti bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a LIPSS az eredeti felület 

anyagátrendeződésének következtében jön létre.

IV. A kísérleti eredmények interpretációja

A LIPSS keletkezés folyamatát a fenti kísérleti eredmények figyelembevételével, 

optikai és termális modellel írtam le.
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Optikai modell

Az eredeti polimerfelületen talált szemcsék (6.4.2a és 3a ábra) olyan szerkezeti hiba

helyek, amelyek lényegesen különböző fizikai paraméterekkel rendelkezhetnek, mint a 

körülöttük levő közeg. Ennek következtében a granulátumok nemcsak egyenetlenségnek 

tekinthetőek a polimer felületén, amely a felület érdességét növeli, hanem jelenlétük a sűrűség, 

a dielektromos és termális paraméterek térbeli modulációját okozza. A lézeres kezelés 

következtében a felület fázisátalakulásokon megy keresztül, amely a polimer optikai 

paramétereinek változását okozza, már a lézerimpulzus alatt is. Ennek következtében a 

polimer felső része az eredeti PET-től eltérő törésmutatóval jellemezhető: n

= 1.33. Ebben a fény által módosított felületi rétegben terjed a szemcsékről és (nagyobb 

lövésszámnál) a már létező LIPSS-ről szórt fény. A szórt fény interferál a nyaláb bejövő, 

felületi rétegben megtört részével, amely inhomogén intenzitáseloszlás kialakulásához vezet.

A felületi réteg kísérletekkel meghatározott törésmutatójának ismeretében 

meghatároztam a fénnyel indukált rács periódusát. A felületre a beesési szögben érkező 

nyaláb a törés után a felületi rétegben a normálissal ß szöget bezárva terjed. A megtört nyaláb 

interferálhat a bejövő fény valamely egyenetlenségen előre vagy hátra szórt részével. A 

nagyobb távolságra eljutó szórt nyalábok a felülettel közel párhuzamosan terjednek. A 6.4.9a 

ábrán látható a már létező granulátumról a felülettel párhuzamosan szóródó nyalábnak az 

interferenciája a megtört nyalábrésszel.

= 1.64, neredeti fény

indukált

N, LÉZERIMPULZUS

BEJÖVŐ NYALÁB

Nz > N, LÉZERIMPULZUS (b)(a)
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2
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6.4.9. ábra Az önszerveződő rács keletkezése: a bejövő és szórt fény interferenciája.

71



A párhuzamosan szórt és megtört nyalábok által bezárt szög 90° + ß, ahol a az előre, a 

"+" a hátra szóródás esetéhez tartozik (a 6.4.9. ábra az előre szóródás esetét mutatja). Ennek 

ismeretében kiszámítottam az interferencia-mintázat felületre eső vetületének periódusát:

X X1A* = 6.4.1.90°+ß 90° ±ß------ — cos------— n+sina2nsin
2 2

A ferde beesésnél mért periódus minden esetben a előjelhez tartozó nagyobb értéknek 

felelt meg, ami azt jelenti, hogy a LIPSS az előre szóródó nyalábok interferenciája 

következtében jön létre. A szemcsék körül kisebb lövésszámnál kétféle periódus volt látható, 

a moduláció mélysége azonban sokkal nagyobb volt a granulátumok mögött, azaz az előre 

szóródás következtében. Ez az "s" polarizált fény reflexiójának beesési szögtől való 

függésével magyarázható. Az előre szóródó nyalábok nagyobb szögben esnek a szemcsékre 

vagy a már létező LIPSS-re, így az előre szóródó nyalábrész intenzitása jóval nagyobb. Ez

az oka a nagyobb, A“ periódusú moduláció kiválasztódásának. A moduláció jelenlétében a

következő lézerimpulzus az egyenetlen felületen, mint A periódusú rácson szóródik (6.4.9b 

ábra). A (6.4.1.) egyenlet átrendezésével a következő összefüggés kapható:

(sin/3-sin90°) =A 6.4.2.
/7

azaz a rácsra ß szögben beeső nyaláb a felülettel párhuzamosan, -1 rendben előre szóródik. 

A szórt nyaláb ugyanolyan módon interferál a megtört nyalábrésszel, mint az előző 

impulzusok. Ez a visszacsatolás az alapja az önszerveződő rács keletkezésének (6.4.9b ábra). 

A kísérletekben tapasztalt periódus-hullámhossz és periódus-beesési szög kapcsolat 

összhangban van a fenti modellel. Mivel a diffrakciós rácsok hatásfoka nemmonoton 

függvénye a modulációs mélységnek [94], az egyenetlenség amplitúdója nem növekedhet 

tetszőlegesen nagy értékre. Létezik maximális modulációs mélység, amelyet az AFM 

felvételek segítségével határoztam meg. Megmértem a LIPSS magasságát és a felület 

érdességét a PÉT ugyanazon részén a lövésszám függvényében. Fourier-transzformációval 

kiválasztottam a LIPSS periódusának megfelelő modulációt, és ennek az amplitúdóját mértem. 

A roughness szokásos definícióját: a felület főprofiljától való magasság-eltérések

1 ^
— ^2 IZj-Z |) használtam. Azt tapasztaltam, hogy a 
N i=1

abszolútértékének középértéke (Ra

LIPSS amplitúdója eléri a = 80 nm-es maximális értékét 1000 lövés után, ezután a struktúra
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magassága és a felület érdessége csak kis mértékben változik (6.4.10. ábra).
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6.4.10. ábra A LIPSS magassága és a felület érdessége (roughness) a 
lövésszám függvényében.

A LIPSS iránya megmagyarázható a reflektált "s" és "p" polarizált fény intenzitásának 

beesési szögtől való függésével. Könnyen belátható, hogy a reflektált intenzitás az É-ra 

merőleges irányban nagyobb, ahol a bejövő fény "s" polarizált. Ez határozza meg a LIPSS 

irányát: a csíkok a legnagyobb intenzitású interferencia-mintázattal párhuzamosak, ennek az 

iránya a fentiek alapján párhuzamos az elektromos térerősség irányával.

Termális modell

Az interferencia által létrehozott inhomogén intenzitáseloszlás összetett fizikai 

folyamatokon át vezet a felületi struktúra kialakulásához. A bejövő fény energiája felmelegíti 

a polimer felső rétegét, és ott inhomogén fázisátalakuláshoz vezet. Bár az irodalom szerint 

kémiai változások is kísérik a LIPSS keletkezését [51, 52, 53, 54, 56, 57], az ezek által 

okozott energiaveszteségtől első közelítésben eltekinthetünk, az anyageltávozás elhanyagolható 

mértékét bizonyító kísérletek alapján. A bevitt energia nagyon kicsi, amely lehetővé teszi 

egyszerű termális modell alkalmazásával a bekövetkező fázisátalakulások leírását. Mivel nem 

ismert a PÉT minta felületén a kristályosság valódi mértéke, ezért átlagolt fizikai 

paramétereket használtam az egyszerűsített termális modellben. A lézerimpulzusok hatására
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lezajló termális és kémiai folyamatok során megváltozhatnak a felület termális tulajdonságai. 

Ezeket a nem ismert effektusokat és a fizikai paraméterek hőmérsékletfüggését elhanyagoltam. 

A polimerben kialakuló hőmérsékleteloszlást az egydimenziós hővezetési egyenlet 

megoldásával határoztam meg:

_ 2dT(x,t) = ~—P(t) exp (-a x)F0 
К

6.4.3.
ebe2 dt

ahol a2 = p = 1.39 103 kg/m3: a kristályos és orientált PÉT filmek sűrűsége; c = 1.165к

103 J/kgK: a PÉT filmre megadott fajhő; к = 1.47 101 W/mK: a PÉT filmre megadott 

hővezető-képesség; a = 2.3 KP cm-1: abszorpciós együttható [95]; F0 = 4 mJ/cm2; és

\22t — az excimer lézer impulzusalakját leíró függvény, amely kifejezésben тPit) = ~exp - - 
т2 [ \т

= 13.24 ns, az impulzus félértékszélességének (FWHM = 15 ns) ismeretében számított érték.

Az egyenletet a T(x,t = 0) = 20°C kezdeti, és — (x = 0, t) = 0 peremfeltételek
dx

figyelembevételével oldottam meg. A 6.4.11a, b ábrán látható a PÉT különböző mélységében 

a hőmérséklet időfüggése, és az excimer lézer impulzusalakja. A két ábrarész összevetése 

alapján megállapítható, hogy a polimer felmelegedése már az excimer lézerimpulzus alatt 

megtörténik. A szemikristályos, orientált PET-nek két fázisátalakulási pontja van az elért 

hőmérséklet tartományban, az üvegesedési hőmérséklet: Tg = 125 °C, és az olvadási pont: Tm 

= 250 - 265 °C [95]. A hőmérséklet-modellszámítás alapján megállapítható, hogy a 

polimernek csak egy vékony, d0 < 25 nm vastagságú felső rétege éri el az olvadáspontot. 

Ezzel magyarázható, hogy a nagyobb szemcsék megmaradnak lövésről-lövésre, stabil 

szórócentrumokként a polimer felületén (6.4.2. és 3. ábra). A polimernek nagyobb 

mélységeiben történik gyors felmelegedés és lehűlés a Tg üvegesedési ponton át, amely új 

moduláció megjelenését okozza [96]. Az eredetileg kis mértékben egyenetlen felület 

strukturálódását a fázisátalakulások hozzák létre. A LIPSS alakját az olvadás és 

újrakristályosodás határozza meg, az interferencia-mintázat maximumhelyein kiemelkedések 

keletkeznek [97]. Az AFM felvételeken nem volt kimutatható áramlás nyoma a felületen: az 

eredeti és újonnan megjelent szemcsék egymáshoz viszonyított távolsága nem változott a 

lézeres kezelés hatására. Ennek alapján, összhangban a hőmérséklet-modell számítással, nagyon 

vékony az a réteg, amely olvadt állapotában áramlik. Az olvadt polimer, miközben áramlik, 

granulátumokat takarhat ki, hozzájárulva az újabb moduláció megjelenéséhez.
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A nagyobb energiasűrűségű lézernyalábbal történő besugárzás mélyebb rétegekben is 

megolvasztja a polimert, ami a szórócentrumok eltűnését okozza, és megakadályozza a LIPSS 

kialakulását. Ez magyarázza azt a kísérleti tapasztalatot, hogy 8 mJ/cm2 energiasűrűségen nem 

látható moduláció a PÉT felületén.
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6.4.11. ábra a) A hőmérséklet időfüggése a polimer különböző 
mélységeiben, b) Az excimer lézer impulzusalakja: P(t).

Igaz, a fent leírt termális modell nem ad teljes magyarázatot a felület morfológiai 

változásaira, az általa jósolt jelenségek azonban lényeges elemei a valószínűleg jóval 

bonyolultabb folyamatoknak.
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V. Adhéziómérés

A LIPSS keletkezése során lezajló folyamatok (fázisátalakulás, kémiai változás) 

következtében megváltozhat a kezelt feliiletrészen az anyagi minőség. A morfológiai 

változások során keletkező struktúra miatt megnövekedik az aktív felület nagysága. 

Megvizsgáltam a kezelt és kezeletlen felületrész adhéziójának különbségét. AFM-mel “lokális

erő mérést” (Local Force Spectroscopy) végeztem, összehasonlítottam tű mintától való 

elszakításához szükséges erő nagyságát (6.4.12. ábra). Mivel a használt hordozó rugóállandója 

kicsi volt, ezért az “erő - távolság” függésnek megfelelő “hordozó elhajlás - távolság” 

görbének csak egy része látható. Az elszakításhoz (0 elhajlás) szükséges erő arányos azzal a 

távolsággal, amelyet az elszakadásig a távolítás során a piezotorony megtesz, ami az alsó 

görbe szélességéből extrapolálható.

О 22 o 22 'N'< --
Q

(a) (b)§ áO 3 öS
50 nm 50 nm

И w K W

0 500 1000 1500 0 500 1000 1500
TÁVOLSÁG (nm) TÁVOLSÁG (nm)

6.4.12. ábra Az adhéziómérés eredménye a) a LIPSS-el modulált részen, b) a kezeletlen 
felületen.

Mivel a mérést levegőben végeztem, az adhézió értékét a mintán levő víz által okozott 

kapilláris erők befolyásolták. Több mintán végzett mérés alapján azonban megállapítható, 

hogy az adhézió szignifikánsan (= 50 % -al) nagyobb a LIPSS-et tartalmazó felületen.

Összefoglalás

Lineárisan polarizált excimer lézerfénnyel szub-mikrométeres LIPSS-et hoztam létre 

PÉT felületén, a polimer ablációs küszöbe alatti szűk energiasűrűség-tartományban. A minta 

felületének morfológiai változásait új AFM-es kísérleti módszerrel tanulmányoztam, amelynek 

alapja speciális, reprodukálhatóan visszahelyezhető mintatartó volt. Ennek segítségével leírtam 

a struktúra keletkezésének folyamatát [90, 98, 99, 100]. A kísérleti eredmények alapján a 

LIPSS-et önszerveződő rácsként modelleztem [90, 99, 100]. Leírtam a LIPSS keletkezéséhez 

vezető termális folyamatokat [90, 98,]. Kimutattam a LIPSS kialakulása során történő felületi 

változások által okozott adhéziónövekedést [90, 98,].

76



7. Folyadékok ablációja

A folyadékok ablációjával kapcsolatos vizsgálatok előkészítéseként összeállítottam egy 

új plankonkáv mikroküvettát, amellyel nagy abszorpciós együtthatók közvetlen meghatározása 

lehetséges. A mikroküvettán alapuló módszert először egy lézerfesték abszorpciós 

együtthatójának meghatározására használtam, a festék abszorpciós maximumának közelében, 

koncentrált oldatok esetében [101]. Ezután a mikroküvetta alkalmazásával meghatároztam a 

KBr 4 mólos vizes oldatának abszorpciós együtthatóját az excimer lézerfény hullámhosszán. 

Az abszorpció ismeretében értelmeztem az ablációs dinamikai vizsgálatok során kapott 

eredményeket [102].

7.1. Plankonkáv mikroküvetta erősen abszorbeáló folyadékok abszorpciós 

együtthatójának meghatározására

I. A módszer elméleti tárgyalása

Erősen abszorbeáló folyadékok abszorpciós együtthatójának meghatározására új eljárást 

dolgoztam ki, amely nem igényel összetett kísérleti apparátust.

7.1.1. ábra
Plankonkáv mikroküvetta

C: a mikroküvetta középpontja 

lü: a bejövő fény intenzitása 

I(r): az átengedett, Gauss-függvény 

alakú intenzitáseloszlás 

j* r: távolság a C ponttól

Д (r): a folyadékréteg vastagsága r 

távolságnál

R: a lencse görbületi sugara

A(r)

A módszer alapja a következő módon összeállított új plankonkáv mikroküvetta: planparalel 

lemezre helyezve egy plankonvex lencsét, nagyon vékony, folytonosan változó vastagságú
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küvettát kapunk. A küvettát abszorbeáló folyadékkal feltöltve majd merőlegesen megvilágítva 

térben változó transzmissziós profilt detektálhatunk. Az 7.1.1. ábra a homogén megvilágítás 

speciális esetét mutatja.

A Lambert-Beer törvény alapján az átengedett intenzitás a következő módon adható

meg:

2 >
I(r) = IQ(r) т(г) exp (-а Д(г)) ~ /0(г) техр -а^- ,

V 2.л/
7.1.1.

ahol I0(r) a mikroküvettára eső fény intenzitása; I(r) az átengedett fény intenzitása; f jelöli 

az optikai tengelyre merőleges síkban a mikroküvetta "C" középpontjától (a lencse és a 

planparalel lemez érintkezési pontjától) induló helyvektort; r = |r|; x(r) a mikroküvetta 

felületeire a Fresnel-formulák alapján számítható intenzitás-transzmissziós együtthatók 

szorzata, amelyek r függése elhanyagolható (mivel közel merőleges a beesés a kisméretű 

transzmittált fényfolt szélén is), ennek következtében т konstans skálázó faktorként kezelhető; 

a az abszorpciós együttható; A(r) a folyadékréteg vastagsága r távolságnál, ami r parabolikus 

függvényével közelíthető: r2/2R, mivel a transzmittált foltméret jóval kisebb a lencse R 

görbületi sugaránál. Az (7.1.1.) egyenletben használt közelítés miatt a T{r) transzmisszió a 

következő formában írható:

2 >
T(r) = техр -a^— ,

V 1K)
azaz Gauss-függvény alakú profillal jellemezhető. A transzmittált fényt detektálva meg tudjuk 

határozni az a abszorpciós együtthatót:

7.1.2.

1a = 2/? — 7.1.3.
b2’

ahol a b paraméter kifejezhető a Gauss-függvény félértékszélességével: b = FWHM/ 2y1n2. 

A fent leírt esetben hengerszimmetrikus transzmissziós profilt kapunk az optikai tengelyre 

merőlegesen. Marad egy szabad dimenzió, amit hasznosítva több hullámhosszon is tudunk 

egyszerre mérni. Ezt úgy tudjuk realizálni, hogy plankonvex hengerlencsét használunk a 

mikroküvettában, a monokromátor kilépő résére merőleges alkotóval. A módszer UV 

tartományra is kiterjeszthető, kvarc optikai elemeket használva.
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II. Etilén-glikolban oldott malachit-zöld festék abszorpciós együtthatójának meghatározása a 

plankonkáv mikroküvettával

A fent leírt mikroküvettát etilén-glikolban oldott malachit-zöld festék a abszorpciós 

együtthatójának meghatározására használtam, a festék abszorpciós maximumának közelében, 

A = 628 nm hullámhossznál. A kísérleti elrendezés a 7.1.2. ábrán látható.

►

A ►,/i
►

l2HALOGÉN
LÁMPA

MONO
KROMÁTOR V V V

MIKRO- \7 .. 
KÜVETTA I и L<

SZÁMÍTÓGÉP CCD

7.1.2. ábra Kísérleti elrendezés. L,, L2: lencsék, M,, M2: tükrök, F: szűrő.

A fényforrás egy halogén izzó (P = 100 W) volt, amit az (8 cm fókusztávolságú) 

hengerlencse képezett le a monokromátor (ORIEL 7240) belépő résére. A közel 

monokromatikus fényt (A, = 628 nm, ДА = ±0.5 nm) a monokromátor mögött L2 (8 cm 

fókusztávolságú) lencse párhuzamosította, a mikroküvetta közel homogén megvilágítását 

biztosítva. Az M, és M2 tükrök irányították a fényt a mikroküvettára és a detektorra. A 

mikroküvettát különböző koncentrációjú oldatokkal töltöttem fel. A mérésekhez a megfelelő 

/fókusztávolságú (Lf) lencséket választottam.

Az L3 (5 cm fókusztávolságú) akromát képezte le a mikroküvetta kilépő síkját a CCD 

(Electrim Corporation, EDC 1000) detektorra, és az akromát fókuszsíkjába helyezett F szűrőt 

használtam a detektor telítődésének elkerülése érdekében. Az anyagában abszorbeáló szűrők 

alkalmazása lehetővé tette a zavaró interferencia jelenségek kiküszöbölését.

Két méréssorozatot végeztem:

A: festékoldatot helyeztem a mikroküvettába;
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В: az oldószerrel töltöttem fel a mikroküvettát.

Erre azért van szükség, mert az oldószer maga is befolyásolja a transzmissziót, ha 

törésmutatója nem egyezik meg a lencse és a planparalel lemez anyagának törésmutatójával; 

és előfordulhat, hogy nem elhanyagolható az abszorpciója a mérőhullámhosszon. А В típusú 

felvételeket használtam a mikroküvetta kalibrációjára. (Mivel nem hűtött detektort használtam, 

figyelembe vettem a CCD sötét áramát, amelyet minden képből kivontam.) A CCD detektor 

felületén pixelben megadott dimenziók áttranszformálhatóak a mikroküvetta síkjában 

centiméterben mérhető távolságokba egy átszámítási tényező segítségével. Ez egy egyszerű 

hitelesítési eljárással határozható meg: ha egy jól definiált objektumot (pl. karcolást) 

mozgatunk mikrométercsavar segítségével a tárgysíkban (amely a mikroküvetta kilépő síkja), 

a CCD felvételeken mérni tudjuk a kép elmozdulását pixelekben.

Vékony küvetták feltöltésekor jelentkező gyakori probléma a buborék keletkezés, amit 

a mikroküvetta esetében úgy kerülhetünk el, hogy először a folyadékot helyezzük az 

üveglapra, majd rányomjuk a lencsét. Ezzel a módszerrel maradhat egy nagyon vékony 

folyadékréteg a lencse és a planparalel lemez között a "C" pontnál. Könnyen belátható, hogy 

ez nem változtatja meg a Gauss burkoló b paraméterét, csak a skálázási faktort módosítja.

Az abszorbeáló festék által okozott intenzitásváltozás elkülönítése érdekében az A és 

В típusú felvételek transzmittált intenzitásait elosztottam egymással. így a kalibrált 

transzmisszió eloszlására a következő Gauss-alakú profilt kaptam:

TA(r) _ i^n
TB(r) /B(r)

ahol í az A és В típusú kísérletekben kapott skálázó faktorok szorzata, amely leírja a 

felületeken való reflexiók, az oldószer abszorpciójának és a megmaradó folyadékrétegeknek 

a hatását.

/-2 7.1.4.<2(7-) = = s exp -a — .,
2 R

III. Mérési eredmények és diszkusszió

Malachit-zöld festék abszorpciós együtthatójának к = 628 nm-nél való meghatározására három 

méréssorozatot végeztem: I. A mikroküvettában használt plankonvex lencse fókusza/, = 4 cm 

volt és c, = lO2 mol/1 malachit-zöld festéket oldottam etilén-glikolban; II. f2 = 4 cm volt, a 

koncentrációt tízszeresre növeltem: c2 = IO1 mol/1; III. f3 = 8 cm fókusztávolságú lencsét 

használtam az utóbbi koncentrációra: c3 = 10-' mol/1. A mikroküvetta mögötti intenzitás

profilokról készített CCD képek a 7.1.3a, b, c ábrán láthatóak. Ezen felvételek segítségével 

elkészítettem a kalibrált transzmisszió topográfiáját, amely a 7.1.3. ábra d, e, f képén látható.
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7.1.3. ábra (a, b, c) CCD képek a mikroküvetta mögötti intenzitásprofilról, (d, e,f) a kalibrált 

transzmisszió kontúrvonalai (a maximum és a félértékhelyek vastag vonallal vannak 

ábrázolva) az II., III. esetekben.
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A kísérletekben használt plankonvex Lf 

lencsék BK7 típusú üvegből készültek 

(Spindler & Hoyer készlet), a görbületi 

sugarukat a lens-maker’s egyenlet alapján 

számítottam: R = (n(2)-l)f ahol az 

egyes/fókusztávolságok a készlet, az n(k) 

törésmutató az optikai üvegek 

katalógusában találhatóak meg A = 588 

nm-re (n

Gauss-függvényt illesztettem a (7.1.4.) 

összefügéssel leírható kalibrált 

transzmisszió maximális intenzitású pontot 

tartalmazó sorára. A 7,1.4a, b, c ábra 

tartalmazza a mérési pontokat és az ezekre 

illesztett Gauss-függvényeket az I., II., 

III. esetekben. Az egyes mérésekben 

használt lencsék R görbületi sugarának, és 

a vizsgált oldatok c koncentrációjának 

arányából következik, hogy a kalibrált 

transzmisszióra illesztett Gauss- 

függvények paraméterei között a 

következő kapcsolat áll fenn: 

b2 = bj/lÖ és Ьъ = bjsß.

Ezen összefüggések teljesülését 

ellenőrizhetjük, ha megmérjük a 

maximumokhoz képest ugyanolyan (50 %- 

os) relatív intenzitású pontok által alkotott 

foltok méretét a 7.1.3d-f. ábrákon, ahol a 

maximum és félértékhelyek vastag 

körökkel vannak ábrázolva.

(588 nm) = 1.5168) [103].BK7

PIXELSZÁM

7.1.4. ábra A mérési eredmények és az illesztett 

Gauss-függvények az /., //., Ш. esetekben.
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Az illesztett Gauss-függvényekből számolt b paramétereket és a (7.1.3.) egyenlet 

alapján számolt a értékeket, a becsült hibákkal az alábbi Táblázat tartalmazza.

MÉRÉS b (lO2 cm) £ (104 lmok'cnr1)a(cm4)

I. /j = 4 cm
5.22±0.04 (1.52±0.02)xl03 6.60±0.09

cx = 10'2 mol/1

II. f2 = 4 cm
1.65±0.01 (1.52±0.02)xl04 6.60±0.09

c2 = 10-1 mol/1

III./, = 8 cm
2.32±0.01 (1.54±0.01)xl04 6.69±0.05

c3 = ICH mol/1

Méréseim eredményeit spektrofotométerrel (Shimadzu UV-2101) elvégzett vizsgálatokkal 

vetettem össze. Ugyanazt a festékoldatot, de nagyságrendekkel kisebb koncentrációkon 

használtam. Az 7.1.5. ábra tartalmazza az optikai denzitás adatokat: OD = ecd (ahol s a 

festék moláris abszorptivitása, d a spektrofotométerben használt küvetta vastagsága) a c 

koncentráció függvényében, kétszer logaritmikus skálán ábrázolva.
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7.1.5. ábra Az OD = ecd optikai denzitás a c koncentráció függvényében, kétszer logaritmikus 

skálán ábrázolva. Az illesztett egyenes egyenletéből: e = (6.67±0.03)xl04 l mól1 cm '.spec
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A pontokra egyenes volt illeszthető, aminek egyenletéből a festék moláris abszorptivitására 

£spec = (6.67±0.03)xl04 1 moh1 cm-1 kaptam.

A 7.1.6, ábrán egy tipikus, Shimadzu spektrofotométerrel mért spektrum látható, c = 

ÍO4 mol/1 koncentráció és d - 0.1 cm küvetta vastagság esetében.

ö
sоa
о

•s
a<o
Q
•a

£

7.1.6.
spektrofotométerrel mért spektruma, с = КУ4 mol/l, d = 0.1 cm.

A mikroküvettával elvégzett mérésekből számolt moláris abszorptivitások az I., II., III. 

esetekre a fenti Táblázat utolsó oszlopában találhatóak. Megállapítható, hogy az £spec értéke 

jól egyezik a mikroküvettával meghatározott moláris abszorptivitások középértékével: 6.63 

x 104 1 mól1 cm1.

Összefoglalás

Új, plankonkáv mikroküvetta alkalmazásán alapuló módszert dolgoztam ki erősen abszorbeáló 

folyadékok abszorpciós együtthatójának mérésére. A módszerrel meghatároztam a malachit- 

zöld festék magas koncentrációjú oldatainak abszorpciós együtthatóját. A kísérletek 

bizonyították, hogy a módszer alkalmas közvetlen mérésre, a legnagyobb meghatározott 

abszorpciós együttható 1.54xl04cm1 volt [101, 105, 106].

84



7.2. Folyadékok ablációjának vizsgálata

ArF excimer lézerrel desztillált vizet és a KBr 4 mol/1 koncentrációjú vizes oldatát 

sugároztam be. Először meghatároztam a két folyadék abszorpciós együtthatóját 193 nm-en. 

Az oldat esetében a 7.1. fejezetben leírt, általam kidolgozott módszert alkalmaztam, mivel a 

spektrofotométerrel (Shimadzu UV 2101) végzett mérések ebben a hullámhossz-tartományban 

kis abszorpciós együtthatók esetében sem bizonyultak megbízhatónak. A plankonkáv 

mikroküvetta összeállításakor kvarclapra helyezett kvarclencsét használtam. A folyadékot a 

lencse és a kvarclap közé folyattam, majd a mikroküvetta belépő oldalát merőlegesen 

világítottam meg az excimer lézer nyalábjának homogén részével. A parabolikusán változó 

vastagságú, nagyon vékony folyadékréteg mögött létrejövő, térben Gauss-függvény szerint 

változó transzmissziós profilt UV érzékeny CCD detektorral (COHU 6400) rögzítettem. A Q

normált transzmissziót Gauss-függvénnyel illesztettem, és kiszámítottam az abszorpciós
2 Regyütthatót a (7.1.3.) egyenlettel megadott a = —— összefüggés szerint, ahol R =

lencse görbületi sugara, b = FWHM/2\/ín2 az illesztett Gauss-függvény paramétere. 

A 7.2.1. ábrán látható a KBr 4 

mólos vizes oldata esetében 

kapott normált transzmisszió és 

az illesztett Gauss-függvény. A 

KBr oldat mikroküvettával 

meghatározott abszorpciós 

együtthatója 193 nm-en: a = ^

1.75 103 cm1. A desztillált víz 

abszorpciós együtthatója ezen a 

hullámhosszon az oldathoz 

képest elhanyagolható, értéke:

= 2.2 cm1. Mindezek 

alapján az ArF lézerfény az 

oldatban lényegesen vékonyabb 

rétegben nyelődik el, intenzív

ArF lézeres besugárzás más illesztett Gauss-függvény. 

folyamatokat okoz, mint vízben.

2 cm a
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7.2.1. A KBr 4 mol/l koncentrációjú vizes oldatával
feltöltött mikroküvetta (normált) transzmissziója és az
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Tanulmányoztam a desztillált víz és a KBr 4 mol/1 koncentrációjú vizes oldatának ArF 

excimer lézeres ablációját. Analitikai mérleggel 

mértem az eltávozó anyag tömegét. A párolgás 

hatásának figyelembe vétele érdekében egy 

referencia küvettát is használtam, a megvilágított 

folyadék tömegét a lövések után a közben 

párolgó folyadék tömegéhez viszonyítottam. Azt 

tapasztaltam, hogy fogyás csak igen nagy Щ
c

energiasűrűség értéknél következik be, és az 

adott energiasűrűségnél a lövésszámmal arányos 

(7.2.2. ábra). A mérési pontokra egyenest 

illesztettem, és meghatároztam az 

impulzusonként eltávozó anyag mennyiségét. F 

= 12.96 mJ/cm2 energiasűrűség esetében mvjz =

7.62 ÍO5 g/impulzus, és mKBr = 10.13 lO5 g/impulzus fogyási sebességet kaptam. A nagyobb 

abszorpciónak megfelelően az oldat esetében több anyag távozott el.

Vizsgáltam az eltávozó anyagmennyiség energiasűrűségtől való függését (7.2.3. ábra).

0.15
a : KBr 
* : Deszt. vízbű

öű F = 12.96 mJ/cm20.10 
ö ъо ВN Ö 
О CD 
> tí

a 0.05
4

cd
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7.2.2. Az eltávozott anyag tömege az 
impulzussám függvényében.
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7.2.3. ábra Az impulzusonként eltávozó anyag mennyisége a víz és KBr oldat esetében, az 
energiasűrűség függvényében.

ENERGIASŰRŰSÉG (J/cm 2)

Mivel egy impulzus hatására csak igen kevés anyag távozott el, 1200 impulzus után mértem 

meg a folyadékot tartalmazó küvetta tömegét, és a lövésenként eltávozó anyagmennyiséget 

ennek alapján számítottam. A víz esetében az eltávozó anyag mennyisége közel lineárisan 

változik az enrgiasűrűséggel, a KBr oldat esetében logaritmikus kapcsolatot tapasztaltam. A 

felületi réteg hőmérséklete a besugárzás hatására megnövekedik, azonban a víz esetében a kis 

abszorpciós együttható következtében a legnagyobb energiasűrűségen sem éri el a 100 °C
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forráspontot. Az anyag mennyiségének csökkenése csak a mintában lezajló akusztikus és 

hidrodinamikai folyamatok figyelembe vételével magyarázható. Ezek létezését és szerepét 

bizonyítják a víz ablációjáról, gyors-fotográfiás módszerrel készített felvételek. A küvettát 

oldalról, az excimer lézerhez képest elektronikusan késleltetett nitrogén lézerrel pumpált 

Coumarin 153 festéklézer nyalábjával világítottam meg. A 7.2.4. ábrán jól láthatóak a felület 

fölött haladó lökéshullám, a folyadékban terjedő akusztikus impulzus, a folyadékban keletkező 

buborékok, és a víz kifröccsenése. Nagy energiasűrűségű lézerimpulzussal besugárzott 

folyadékokban bipoláris nyomáshullám keletkezik [104], amelynek alacsony nyomású 

komponense a folyadékon való áthaladása során a forráspont csökkenését okozza, ez pedig 

buborékok keletkezését eredményezi. A buborékok megszűnése és a felületen elforró anyag 

eltávozása következtében a folyadék felszínén áramlás jön létre, az ennek hatására 

bekövetkező kifröccsenés nagy mértékben megnöveli az eltávozó anyag mennyiségét.

7.2.4 ábra A víz ArF excimer lézeres besugárzása hatására bekövetkező folyamatok I, 
2, 6 jus késleltetésnél (F = 13 J/cm2).

Az eltávozó tömegek közötti különbséget az oldat nagyobb abszorpciós együtthatója 

miatt bekövetkező forrás, és a drasztikusabb akusztikus folyamatok együttesen okozzák. Az 

abszorpciós együttható ismeretében, a hődiffúziót elhanyagolva, kiszámítottam, hogy a bevitt 

energia hatására milyen mélységig forrhat el az oldat. Numerikusán megoldottam a következő 

egyenletet:

Fq(l-exp(-ad)) = Lfpqd + Д Tcpqd, 7.2.1.

ahol F a lézerfény energiasűrűsége, q a besugárzott felület nagysága, a az abszorpciós 

együttható, d az elforrás mélysége, Lf a forráshő, p a sűrűség, ДT a forráspontra
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felmelegítéskor a hőmérséklet változása. Az így kiszámított d elforró rétegvastagságot a 

felülettel és a sűrűséggel szorozva megkaptam az elforró anyag tömegét, amelyet 

összehasonlítottam a víz és KBr ablációjakor lövésenként eltávozó anyagmennyiségek 

különbségével (7.2.5. ábra).

ENERGIASŰRŰSÉG (J/cm 2)

7.2.5. ábra A víz és KBr oldat ablációjakor impulzusonként 
eltávozó anyagmennyiségek mért tömegeinek különbsége és a 
számított elforró anyagmennyiség, az energiasürüség 
függvényében.

Látható, hogy a forrás önmagában nem lehet felelős az impulzusonként eltávozó 

anyagmennyiségek között víz és oldat esetében mért különbségért. A keletkező nyomáshullám 

amplitúdója arányos az abszorpciós együtthatóval az adott energiasűrűségen. A hullám 

buborékok keletkezéséhez vezető, alcsony nyomású komponensének amplitúdója azonban az 

energiasűrűség növekedésével először növekedik, majd beáll egy köztes értékre, végül újra 

csökken és eltűnik [104]. Az eltávozó anyagmennyiségek mért különbségében a számított 

elforró anyagmennyiséghez viszonyított többlet energiasűrűség-függése ezzel összhangban 

van: az energiasűrűséggel először növekedik, majd csökken, és végül eltűnik.

Összefoglalás

A desztillált vízen és a KBr 4 mólos vizes oldatán végzett ablációs vizsgálatok 

bizonyítják, hogy a lézerfény által generált akusztikus folyamatok a folyadékok esetében nagy 

mértékben befolyásolják az abláció végeredményét. A nagyobb abszorpciós együttható miatt 

magasabb hőmérsékletű KBr oldatban az anyag eltávozásához hozzájárul a forrás, valamint 

a jelentősebb akusztikus és hidrodinamikai folyamatok [102].
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ÖSSZEFOGLALÁS

1. Megvizsgáltam, hogyan változik az idő függvényében a PMMA felületének 

reflexiója az ArF excimer lézerrel (A,ArF =193 nm) történő besugárzás hatására. Kísérletekkel 

bizonyítottam, hogy már az excimer lézerimpulzus után 5 ns-mal elkezdődik a reflexió 

csökkenése, így a jelenség befolyásolhatja az excimer lézerfény abszorbeálódásának mértékét 

[71, 75]. Bizonyítottam, hogy a reflektált próbanyaláb intenzitásának tranziens csökkenése a 

felületi réteg excimer lézeres besugárzással módosított törésmutatójával és extinkciójával 

magyarázható [71, 76]. Megmutattam, hogy nagyobb energiasűrűség hatására nagyobb a 

csökkenés, a magasabb hőmérsékleten bekövetkező nagyobb optikai változások és a 

degradáció során keletkező anyag abszorpciója és szórása következtében [71, 76, 75].

Abláció során vizsgáltam a PMMA felületén lezajló folyamatok időbeli lefutását. 

Kimutattam, hogy az anyageltávozás előtt a polimer felületén egy kiemelkedés jelenik meg, 

amit a bevitt energia hatására lezajló hőtágulás és fázisátalakulások okoznak [71, 75]. 

Megállapítottam, hogyan hat a környezeti nyomás változása az anyagfelhő paramétereire, 

eltávozásának dinamikájára. Rámutattam egy 0.08 bar értékű küszöb-nyomás létezésére, amely 

alatt az anyag a felülettől elszakadó felhő formájában hagyja el a mintát [71, 75]. 

Modellszámítással meghatároztam az anyag eltávozásának sebességét és a kísérleti 

eredményekkel jól egyező 39 m/s értéket kaptam.

2. Pl felületén ArF excimer lézerrel (A,ArF = 193 nm) vezető szénréteget hoztam létre. 

A vezetőréteg kialakulásának dinamikáját a felület optikai tulajdonságainak időfüggése alapján 

írtam le. A 150 ns-ig megfigyelhető reflexió-csökkenést és transzmissszió-növekedést a 

komplex törésmutató excimer lézeres megvilágítás által meghatározott profil szerinti 

változásával értelmeztem [77, 86, 76, 87].

A nagyobb késleltetésnél megfigyelt transzmisszió-csökkenés és szórás-növekedés 

alapján megállapítottam, hogy az abszorbeáló szén az excimer lézerimpulzus után 150 ns-mal 

jelenik meg a felületen, és a klaszterek formálódása 400 ns-ig befejeződik [78, 86, 87].

Modellszámítással meghatároztam a hőmérsékletváltozás időbeli lefutását. Rámutattam, 

hogy a szénklaszterek formálódását eredményező hőmérséklet relexációja és a megjelenésük 

által okozott optikai változások azonos időfüggést mutatnak [78, 76, 87].
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3. Atomi-erő mikroszkóp (AFM) segítségével tanulmányoztam a PÉT felületén 

excimer lézeres besugárzás során kialakuló kváziperiodikus struktúrákat. Kimutattam, hogy 

az ArF lézerrel generált struktúra alakja és mérete függ az energiasűrűségtől. Ezt azzal 

magyaráztam, hogy az ablációs küszöb alatt a feszültség relaxációja által befolyásolt áramlási 

struktúra jön létre, míg a küszöb fölött a lövésszám logaritmusával arányosan növekedik az 

elemi cellák mérete és magassága az abláció hatására. Kísérletileg kimutattam, hogy az a 

beesési szög növelésével a struktúra tranzverzális mérete csökken, a longitudinális 

dimenzió dL = c tana + <i0 alakú függvény szerint növekedik a már létező struktúra-élek 

árnyékoló hatása következtében [88, 89].

A struktúraképződés dinamikáját a felület szórásának időfüggése alapján írtam le. 

Megállapítottam, hogy a kváziperiodikus struktúra az excimer lézerimpulzust követő 20 ps 

alatt alakul ki, ami jól egyezik az olvadt réteg megszilárdulásához szükséges időtartam 

hőmérséklet-modellszámítással meghatározott értékével [88, 89].

Kimutattam, hogy a PÉT felületén XeCl excimer lézerfénnyel (ЯХеС1 = 308 nm), az 

ablációs küszöb közelében generált struktúra formálódását a felület megolvadása, a termális 

degradáció során keletkező buborékok határozzák meg, és az abláció növeli a modulációs 

mélységet.

4. PÉT felületén, az ablációs küszöb alatti szűk energiasűrűség-tartományban, 

polarizált UV excimer lézerfénnyel szub-mikrométeres periodikus struktúrát (Laser Induced 

Periodic Surface Structure) hoztam létre. A minta reprodukálható visszahelyezését biztosító 

mintatartót készítettem, amellyel lehetővé vált a polimer felületének ugyanazon részén az 

egymást követő lézerimpulzusok által okozott változások AFM-mel való tanulmányozása.

Leírtam a struktúrakeletkezés folyamatát: az eredeti polimerfelületen is vannak 

szemcsék, ezek száma az első 200 lövés alatt növekedik, körülöttük ellipszis alakú moduláció 

jelenik meg 200 és 400 lövés között, amely 400 és 1000 lövés között párhuzamos csíkokból 

álló periodikus struktúrává transzformálódik át [90, 98, 99, 100].

Vizsgáltam a struktúra periódusának hullámhossztól való függését, bizonyítottam, hogy

Я ЯArF KrFhullámhossz - periódus arány állandó: = 1.33 [90, 99, 100].
A AArF KrF

Tanulmányoztam a struktúrát “s” polarizált nyaláb ferde beesésénél, a periódus 

szögfüggését a Я függvénnyel adtam meg, ahol n = 1.33 [90, 99, 100].
«-sina
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5. A LIPSS kialakulásához vezető inhomogén intenzitás-eloszlást eredményező optikai 

folyamatot a következő modellel írtam le: a bejövő homogén lézerfény interferál a 

szemcséken és a - nagyobb lövésszámnál - már létező LIPSS-en szórt nyalábokkal a PÉT 

excimer lézerfény által módosított, n = 1.33 törésmutatójú felületi rétegében. A keletkező

Яinterferencia-mintázat periódusának felületre eső vetülete: A+ = [90, 99, 100].
n+sincr

Kísérletileg megmutattam, hogy a (-) előjelnek megfelelő előre szóródáshoz tartozó 

nagyobb periódus választódik ki, ezt és a LIPSS É -ral párhuzamos irányát a reflektált 

polarizált fény intenzitásának beesési szögtől való függésével indokoltam [90, 99, 100].

Leírtam a visszacsatolást, ami az önszerveződő rács keletkezéséhez vezet: 

a A periódusú moduláció jelenlétében az újabb bejövő nyaláb a felülettel párhuzamosan, 

-1 rendben szóródik. A szórt hullámok interferenciája a már létező, Л periódusú modulációt 

felerősíti [90, 99, 100]. Az így keletkező önfenntartó rács diffrakciós hatásfokának 

mélységfüggése miatt a moduláció nem nő minden határon túl, beáll egy stacionárius értékre, 

amit AFM-mel ~ 80 nm-nek mértem [90, 99].

6. Hőmérséklet-modellszámítást végeztem, és leírtam a lézerfény által bevitt energia 

hatására lezajló lehetséges fázisátalakulásokat, amelyek a LIPSS megjelenését eredményezik. 

Az egydimenziós hővezetési egyenlet megoldásával megadtam a T(x,t) függvényt, és 

megállapítottam, hogy maximum 25 nm mélyen éri el a polimer az olvadáspontot, mélyebb 

rétegekben történhet gyors felmelegedés és lehűlés az üvegesedési ponton át [90, 98].

7. Bizonyítékot adtam arra vonatkozóan, hogy a LIPSS az inhomogén fázisátalakulás 

által meghatározott anyagátrendeződés eredményeként jön létre. Él mellett meglőtt PET AFM- 

es vizsgálatával bizonyítottam, hogy nincs számottevő anyageltávozás, a LIPSS az eredeti 

felület modulációja [90, 98].

AFM-mel végzett “lokális-erő” vizsgálattal bizonyítékot adtam arra vonatkozóan, hogy 

a felület adhéziója megnövekedik a LIPSS keletkezése következtében [98].

8. Az orvosi alkalmazások szempontjából fontos folyadék-vizsgálatok előkészítése 

céljából összeállítottam egy új, plankonkáv mikroküvettát. Elméleti úton megmutattam: 

plankonvex lencsét helyezve egy planparalel lemezre, közöttük rendkívül vékony, 

parabolikusán változó vastagságú folyadékréteget hozhatunk létre. A küvettát merőlegesen 

megvilágítva, a mögötte kialakuló Gauss-burkolójú transzmissziós profilból a folyadék 

abszorpciós együtthatója meghatározható [101, 105, 106].
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A plankonkáv mikroküvettát alkalmaztam erősen abszorbeáló folyadékok abszorpciós 

együtthatójának meghatározására. Megmértem a malachit-zöld magas koncentrációjú etilén- 

glikolos oldatainak abszorpciós együtthatóját a festék abszorpciós maximumának közelében. 

А с = 101 mol/1 koncentrációjú oldat esetében meghatározott abszorpciós együttható a= 1.54 

x 104 cm-1 volt [101, 105, 106].

A mikroküvettát alkalmazva meghatároztam a KBr 4 mólos vizes oldatának 

abszorpciós együtthatóját az ArF excimer lézer hullámhosszán [102].

Vizsgáltam a víz és a KBr oldat ArF excimer lézeres ablációját. Kimutattam, hogy a 

anyagmennyiség csökkenéséhez nagy abszorpciós együttható esetében hozzájárul forrás, 

azonban az ablációt a lefókuszált lézerimpulzus által generált akusztikus folyamatok 

határozzák meg [102].

Az eredmények hasznosítási lehetőségei

A PMMA ablációjának tanulmányozása során megismert jelenségek a polimerek 

felületének kontrollált, mikrométeres megmunkálása szempontjából fontosak.

A Pl felületén keletkező vezetőréteg a mikroelektronikában nyithat új távlatokat, 

lehetővé teszi az elektromos tulajdonságok mikrométeres feloldású modulálását.

A PÉT felületén abláció során létrejövő struktúrák jellege alapvetően változik az 

energiasűrűséggel és beesési szöggel, ami változatos finomstrukturálást, felületnövelést tesz 

lehetővé.

A PÉT felületén vizsgált LIPSS különlegessége, hogy periódusa hullámhossz 

nagyságrendű, a periodikus struktúrákat tartalmazó felület alkalmas pl. molekulaklaszterek 

orientálására. Az ablációs küszöb alatti besugárzással lehetséges a felület adhéziójának 

növelése.

A plankonkáv mikroküvetta direkt abszorpciómérési eljárást tesz lehetővé erősen 

abszorbeáló folyadékok esetében. Közvetlenül mérhetővé válnak pl. a dimerizáció során a 

spektrumban bekövetkező változások.

A folyadék-ablációs vizsgálatok eredményei elősegítik a szemműtéteket kísérő 

folyamatok modellezését.
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Surface modification of polymers and ablation of liquids using excimer lasers

Summary

The investigation of the light-matter interaction is an important application of lasers. 

The excimer laser processing of organic materials such as polymers and biological tissues 

results in the etching of the surface. The so called ablation was a subject of many 

experimental and theoretical studies. Despite the partial understanding of the underlying 

physics and chemistry, applications of the ablation to surface micro-manufacturing and 

medicine (cornea surgery) have grown. These applications are based on the fact that the depth 

of the ablation is reproducible, and the treated surface part is sufficiently smooth.

The laser irradiation induces thermal and chemical changes in the polymers, resulting 

in the modification of the surface. The most interesting related phenomena are the formation 

of a conducting layer on the treated surface of several materials near the ablation threshold, 

and the development of several types of structures above and below the material ablation 

threshold. These surface changes are also promising candidates for electronical structure 

generation with high resolution and for controllable nanostructure formation.

The main topic of the PhD thesis is the investigation of physical processes on the 

surface of polymers caused by excimer laser irradiation. Several experiments were made in 

order to understand the ablation of polymers, the formation of a conducting layer, and the 

development of structures on polymer surfaces. The experimental method was time-resolved 

investigation of the surface optical properties (reflection, transmission, scattering) using pump 

and probe technique. The polymer was irradiated with excimer laser (Lambda Physik EMG, 

102 MSC), and a temporally delayed nitrogen laser or nitrogen laser pumped dye laser 

(Coumarin, Nile blue, Fluorescein) was used to study the changes on and above the surface. 

The quality of the treated surface and the development of the structures were investigated 

using Atomic Force Microscopy (AFM, TMX 2000).

I investigated the phenomena during ArF excimer laser ablation on the surface of 

PMMA using pump and probe technique having high temporal resolution. I experienced that 

the reflectivity of the surface begins to decrease at 5 ns after the excimer laser pulse, in this 

way it may influence the absorption of the ablating laser pulse. The origin of the transient 

decrease in the reflectivity is the transient change in the index of refraction, and in the 

extinction. The effect is more significant above the ablation threshold, caused by the higher 

temperature and the presence of the decomposed material. I studied the time evolution of the 

material ejection, and observed the development of a protuberance caused by the heat-
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expansion and phase-transitions. I investigated the pressure dependence of the dynamics of 

the materia] removal and experienced that below 0.08 atm the material leaves the surface in 

one cloud separated from the sample. I determined theoretically the velocity of the removing 

material, and the calculated value: 39 m/s was in good agreement with the measurement.

I generated a conducting layer on the surface of PI using ArF excimer laser beam 

having a fluence near the ablation threshold. Electronically delayed dye laser probe pulses 

were used to determine the changes in transmission, reflection and scattering during and after 

the excimer laser irradiation. Based on the time dependence of the optical properties of the 

polymer I described the dynamics of the carbon-cluster formation. For time delays less than 

150 ns I experienced increase in the transmission, and decrease in reflection and scattering. 

I described the causes as the ground-state depletion and the change in the index of refraction 

according to a profile determined by the UV irradiation. I explained the experimental results, 

concerning the decrease in transmission at about 150 ns with the appearing of the absorbing 

carbon. I showed that the increase in scattering is determined by the conducting carbon- 

cluster’s formation between 150 and 400 ns. I solved the one dimensional heat conduction 

equation, and established that the formation of the clusters occurs when the thermal diffusion 

has caused significant cooling in the irradiated layer.

I investigated the quasi-periodic structures which develop on the surface of PET during 

ArF excimer laser ablation. It was shown that the shape and dimension of the structures are 

related to the streams, which form during the melting and stress relaxation at lower fluences. 

The increase in the structure’s height and size by increasing number of shots is caused by 

ablation at higher fluences. Measuring the parameters of the structures with AFM as a 

function of the angle of incidence, I experienced that the longitudinal size of their unit cell 

transforms by the following function: c tanct+d0 caused by the shadowing of the pre-existing 

structure’s edge, while the transversal dimension decreases. I studied the dynamics of the 

structure formation by measuring the time dependence of the intensity of the probe-beam 

scattered on the surface. The scattered intensity increased at lower delays, then it decreased 

and reached its final level after 20 ps. Using the one dimensional heat-conduction model I 

calculated the molten-state lifetime, which was in good agreement with the measured decay 

time of the scattering. I concluded, that the structures are frozen streams on the surface, and 

the scattering originates from the movement of the material. The final shape of the surface 

is influenced by the interaction of the ablated fragments and the molten surface.
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I generated quasi-periodic structures using XeCl excimer laser beam having a fluence near 

the ablation threshold. It was shown that these structures are thermal in nature and their 

properties are determined by melting and by the formation of bubbles during thermal 

degradation. The ablation cause an increase in the modulation depth shot by shot.

I generated sub-micrometer periodic surface structures (Laser Induced Periodic Surface 

Structures) on the surface of PET using polarized excimer laser beam having a fluence in a 

narrow window well below the ablation threshold. Using an AFM and an accurately 

repositionable sample holder I followed the changes on the same part of the surface caused 

by excimer laser irradiation shot by shot. I showed that on the original polymer surface there 

exist granules, which can be identified as defect regions in the semicrystalline PET. During 

the first 200 excimer shots there appeared new granules and to 400 laser shots ellipses were 

formed around the granules. These ellipses transformed into ripples, and the LIPSS fully 

developed to 1000 excimer laser shots. I studied the wavelength dependence of the structures, 

and experienced that the ratio of the wavelength and the period is constant:

^ArF ^KrF
= 1.33. Using “s” polarized excimer laser beam I investigated how the change

^ArF ЛKrF

in the angle of incidence can modify the properties of the structures, and described the effect

A where n = 1.33 can be identified as the index ofby the following function:
n - sina

refraction in the light modified region. I described the optical process leading to the 

inhomogeneous intensity distribution as follows. The beams scattered on the granules and later 

on the already existing LIPSS propagate closely parallel to the surface and interfere with an 

other part of the incoming beam in the light modified upper region of the polymer. The

Aprojection of the interference pattern on the surface has a period A+ = . The
n + sina

experiments proved that only the larger period can grow on the surface, and the direction of 

the LIPSS is parallel to the É. I explained these facts by the angle dependence of the 

intensity of the reflected polarized light. I described the feedback mechanism leading to the 

formation of the self-organized grating: in the presence of the Л~ modulation the next laser 

pulse scatters forward in the order of “-1", parallel to the surface. Because the diffraction 

efficiency of the grating depends nonlinearly on the modulation depth, this cannot grow to 

an arbitrarily large value. I measured the stationary value of the height of the LIPSS, which
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was 80 nm. I proved experimentally that the LIPSS form without significant material removal. 

I illuminated the surface of PET samples close to an edge, and measured the average height 

of the illuminated and shaded parts with AFM. I experienced that the height of the modulated 

and untreated surface parts are in good agreement, i.e. the LIPSS are the result of the material 

redistribution on the polymer surface. Solving the one dimensional heat-conduction equation 

I established that the polymer can reach the melting point not deeper than 25 nm, while the 

deeper layers undergo fast heating and cooling through the glass transition temperature. The 

LIPSS are the result of the material redistribution on the surface driven by the inhomogeneous 

intensity distribution. Using AFM in Local Force Spectroscopy mode I demonstrated that 

there exist an adhesion enhancement on the treated surface part.

The largest component of the biological tissues is water, thus the investigation of the 

liquid ablation is important to describe the effects in the material caused by laser irradiation. 

The second part of the PhD thesis contains the description of a new absorption measurement 

method and the experimental results concerning the liquid ablation.

I built up a new plano-concave microcuvette by putting a plano-convex lens on a 

planparallel plate. I showed theoretically that there exist a very small, parabolically varying 

liquid layer between the lens and plate. Illuminating this microcuvette perpendicularly with 

homogeneous beam, the intensity distribution has Gaussian shape behind the microcuvette,

2 Rand the absorption coefficient can be calculated: a = —-, where R is the radius of curvature
b2

of the lens and b = FWHM/2\/In2. I worked out a method based on the use of the plano

concave microcuvette, and determined the absorption coefficient of the highly concentrated 

malachite-green dye solutions. The highest measured absorption was 1.54 104 cm1, and agreed 

with data extrapolated from conventional method. This method is capable of direct 

measurement of the absorption of optically dense samples.

Using quartz optical elements in the plano-concave microcuvette and UV sensitive 

CCD detector I measured the absorption coefficient of the KBr solution having a 

concentration of 4 mol/1, and determined the value: 1.75 103 cm-1. I studied the ablation of 

water and the KBr solution. It was experienced that the intensive laser beam can cause 

significant material removal from the water due to acoustical effects. Knowing the absorption 

coefficient of the solution I determined the amount of the boiled material. The results showed 

that the boiling is not enough to produce the large ablation rate in case of the solution. The 

thermal explosion only contributes to the hidrodynamical and acoustical events.
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