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ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

 Για την κατασκευή διατάξεων, π.χ. τρανζίστορ, 
απαιτείται μία σειρά από διαδοχικές 
διεργασίες όπως :

 φωτολιθογραφία
διεργασίες όπως :

 Ανάπτυξη υλικού (σε πολυστρωματικές
δομές): οξείδωση, εξάτμιση, CVD, sputtering
Α ί  λ ύ  ή ή ξ ή ά ξ   Αφαίρεση υλικού: υγρή ή ξηρή εγχάραξη 
(χημική χάραξη)

 Τροποποίηση: εισαγωγή προσμίξεων, 
ύ  ό   όεμφύτευση ιόντων,  ανόπτηση

 Διαμόρφωση (patterning) δηλ. χωρικός 
ορισμός των διαφορετικών περιοχών της 
δ ά ξ  διάταξης 

 Προστασία: πχ LPCVD Si3N4

2Η λ θ ί ί ή 3D δ ώ ί2Η φωτολιθογραφία χρησιμοποιείται για την κατασκευή 3D  δομών οι οποίες 
έχουν περιοδική διαμόρφωση της χημικής σύστασης in-plane και σε 
διαδοχικά επίπεδα (out of plane)



ΤΙ ΕIΝΑΙ Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦIΑ?-1

 Είναι η μεταφορά γεωμετρικών σχημάτων από μία μάσκα σε ένα
λεπτό υμένιο φωτοευπαθούς ρητίνης που επικαλύπτει την λεία
επιφάνεια ενός wafer ημιαγωγού

 Τ ά ή θ ίζ δ ά έ Τα γεωμετρικά σχήματα καθορίζουν διάφορες περιοχές
ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος όπως περιοχές για
εμφύτευση, για ηλεκτρικές επαφές κλπ., σε διαδοχικά
εγκάρσια επίπεδα μιας πολυεπίπεδης διάταξης

 Τα γεωμετρικά σχήματα δεν είναι μόνιμα στοιχεία του
κυκλώματος αλλά με διεργασίες χημικής χάραξηςκυκλώματος αλλά με διεργασίες χημικής χάραξης
μεταφέρονται στα υποκείμενα στρώματα της δομής.

Η λ θ ίΗ φωτολιθογραφία
 συνδυάζει όλες τις διεργασίες που προαναφέρθηκαν (ανάπτυξη ,

αφαίρεση, τροποποίηση & διαμόρφωση υλικού), και
3

 είναι απαραίτητη για την κατασκευή πολύπλοκων δομών.
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦIΑ?? 2ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦIΑ??-2

 Η λιθογραφία εφευρέθηκε το 1796 ως μέθοδος εκτύπωσης με την χρήση 
μελάνης  μεταλλικών πλακών και χαρτιούμελάνης, μεταλλικών πλακών και χαρτιού

 Στην τεχνολογία των ημιαγωγών η φωτολιθογραφία χρησιμοποιεί φως 
για την μεταφορά του ειδώλου από την μάσκα σε υπόστρωμα ημιαγωγού.  

 Άλλες μέθοδοι έκθεσης της ρητίνης χρησιμοποιούν δέσμη ηλεκτρονίων, 
ακτίνες Χ, φως στο μακρύ υπεριώδες (XUV) και extreme UV (EUV)

 Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας: ημ ρ γ ς χ ς
 ο καθαρός θάλαμος, 
 οι φωτοευπαθείς ρητίνες
 η ευθυγράμμιση των μασκών στα διαδοχικά στάδια της 

ολοκλήρωσης (κατασκευής του κυκλώματος)
 το μήκος κύματος λ του “φωτός” 4 το μήκος κύματος λ του φωτός 4



Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ-1
 Η φωτολιθογραφία γίνεται σε καθαρούς θαλάμους στους οποίους ο

λ ό θ ό δί ά άδ όσυνολικός αριθμός σωματιδίων ανά μονάδα όγκου, η
θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται αυστηρά.

 Παράδειγμα: Θάλαμος κλάσης 100 μπορεί να περιέχει 100
σωματίδια με διάμετρο 0 5μm ανά κυβικό μέτρο αέρα (4 τάξειςσωματίδια, με διάμετρο 0,5μm, ανά κυβικό μέτρο αέρα (4 τάξεις
μεγέθους μικρότερη συγκέντρωση από τον αέρα ενός μη ελεγχόμενου
δωματίου). Στην περιοχή της λιθογραφίας απαιτείται καθαρός
θάλαμος κλάσης 10.μ ς ης
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ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΕΥΠΑΘΕΙΣ ΡΗΤΊΝΕΣ

 Aποτελούνται από 3 συστατικά : μία φωτοευπαθή ένωση, μία ρητίνη και 
έναν οργανικό διαλύτη.  Πριν από την έκθεση η θετική φωτοευπαθής 
ρητίνη είναι αδιάλυτη στα υγρά εμφάνισης.ρητίνη είναι αδιάλυτη στα υγρά εμφάνισης.

 Εκτίθενται σε φως τα σημεία που πρέπει να αφαιρεθούν από το υποκείμενο 
υλικό.  Η έκθεση αλλάζει την χημική δομή της φωτοευπαθούς η οποία 
διαλύεται στα υγρά της εμφάνισης &  αφήνει εκτεθειμένα παράθυρα στο διαλύεται στα υγρά της εμφάνισης &  αφήνει εκτεθειμένα παράθυρα στο 
υποκείμενο υλικό.  

 Επομένως η μάσκα είναι διαμορφωμένη με το ακριβές πρότυπο 
που πρέπει να δημιουργηθεί επάνω στο υπόστρωμα
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ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΕΥΠΑΘΕΙΣ ΡΗΤΊΝΕΣ

 Aποτελούνται από συνδυασμό 2 συστατικών: ενός πολυμερούς και μίας 
φωτοευπαθούς ένωσης.  Με την έκθεση στο UV στο πολυμερές συμβαίνει 
crosslinking/πολυμερισμός που συμβάλει στην αύξηση του μοριακού crosslinking/πολυμερισμός που συμβάλει στην αύξηση του μοριακού 
βάρους και το καθιστά αδιάλυτο στα υγρά εμφάνισης.

 Τα υλικά της εμφάνισης απομακρύνουν μόνον τα κομμάτια που δεν έχουν 
εκτεθεί στο UV   Οι μάσκες για αρνητικές ρητίνες περιέχουν το εκτεθεί στο UV.  Οι μάσκες για αρνητικές ρητίνες περιέχουν το 
αντίστροφο (το «αρνητικό») του προτύπου που πρέπει να 
μεταφερθεί στο υπόστρωμα. 7μ φ ρ ρ μ 7



To «άπλωμα» της ρητίνης

Τυπικό πάχος για Si : 1-2μm
H βάση περιστρέφεται με 3000-6000rpm για 15-30 sec

Το πάχος της ρητίνης: 

2 /t kp w

 όπου k σταθερά της φυγοκέντρου

/t kp w

όπου k σταθερά της φυγοκέντρου
 p το περιεχόμενο της ρητίνης σε στερεά
 w η ταχύτητα περιστροφής σε rpm/1000
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ΤΟ «ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ» ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ-1ΤΟ «ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ» ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ-1

Η θ ή ί  ύ   Η θετική ρητίνη προστατεύει 
το κομμάτι του υλικού που 
θέλουμε να διατηρήσουμε.  
Εκτίθενται σε φως τα σημεία Εκτίθενται σε φως τα σημεία 
που πρέπει να αφαιρεθούν 
από το υποκείμενο υλικό.  

 Η αρνητική ρητίνη: τα υλικά  Η αρνητική ρητίνη: τα υλικά 
της εμφάνισης 
απομακρύνουν μόνον τα 
κομμάτια που δεν έχουν κομμάτια που δεν έχουν 
εκτεθεί στο UV. 
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ΚΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΏΝ

Ο έ δώλ δ ί Οι ακμές του ειδώλου δεν είναι
sharp λόγω φαινομένων
περίθλασης.

 Η παράμετρος γ περιγράφει την
ευαισθησία της θετικής
φωτοευπαθούς 1

E



 Θετική ρητίνη: Στην ενέργεια ΕΤ
 Όσο μεγαλύτερο είναι το γ τόσο
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(που είναι ανάλογη της ευαισθησίας)
η εκτεθειμένη θετική
φωτοευπαθής είναι πλήρως

 Όσο μεγαλύτερο είναι το γ τόσο
πιο sharp είναι τα είδωλα.

 Αντίστοιχα η παράμετρος γ για
ή ί ίζδιαλυτή στα υγρά εμφάνισης.

 Αντίθετα η αρνητική
φωτοευπαθής παραμένει

αρνητική ρητίνη ορίζεται ως:
1
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10αδιάλυτη όταν εκτεθεί σε
ενέργεια >ΕΤ

TE  10



Χαρακτηριστικά των ρητινών
Χαρακτηριστικά των θετικών ρητινών
+ εξαιρετική διακριτική ικανότητα

θ έ ά ά

Χαρακτηριστικά των ρητινών

+ σταθερές στα υγρά εμφάνισης
+ Μπορούν να εμφανιστούν σε υγρά εμφάνισης με βάση το νερό
- έχουν φτωχή αντίσταση στην χημική χάραξη ή τις διεργασίες

ύεμφύτευσης
- έχουν κακή πρόσφυση στο υπόστρωμα

Χαρακτηριστικά των αρνητικών ρητινώνρ ηρ ρ η ρη
+ υψηλή ευαισθησία
+ ικανοποιητική πρόσφυση
+εξαιρετική αντίσταση σε χημική χάραξη & εμφύτευση
+ Πιο φτηνή από την θετική ρητίνη
- χαμηλότερη διακριτική ικανότητα: κατά την διάρκεια της εμφάνισης.
Όλο το φωτοευπαθές διογκώνεται από τους διαλύτες  περιορισμός
της διακριτικής ικανότητας
- απαιτούνται οργανικοί διαλύτες που είναι τοξικοί
Οι θετικές ρητίνες χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά. Οι

11αρνητικές χρησιμοποιούνται κυρίως ως μάσκες προστασίας. 11



Η ολοκλήρωση της φωτολιθογραφίας περιλαμβάνει τα εξής 
βήματαβήματα
1. Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του υποστρώματος
2. Ανάπτυξη υμενίου που λειτουργεί ως μάσκα (SiO2)
3. Επικάλυψη της επιφάνειας με φωτοευπαθή (θετική ή αρνητική) 

ρητίνη (με φυγοκέντρηση)
4 Ανόπτηση 1 (soft baking): οι διαλύτες απομακρύνονται από την4. Ανόπτηση 1 (soft baking): οι διαλύτες απομακρύνονται από την 

ρητίνη και η ρητίνη γίνεται φωτοευπαθής. 
5. Σχολαστική ευθυγράμμιση της μάσκας
6. Έκθεση
7. Εμφάνιση
8 Ανόπτηση 2 (postbake ή hard baking): Τελικό στάδιο της8. Ανόπτηση 2 (postbake ή hard baking): Τελικό στάδιο της 

φωτολιθογραφίας. Προκαλεί σκλήρυνση της ρητίνης, βελτιώνει την 
πρόσφυσή της στην επιφάνεια του υποστρώματος, 
απομακρύνονται ίχνη των διαλυτών & υγρών εμφάνισηςαπομακρύνονται ίχνη των διαλυτών & υγρών εμφάνισης.

9. Σχολαστικός καθαρισμός του υποστρώματος
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Ανόπτηση 1 (soft baking): οι διαλύτες απομακρύνονται από την ρητίνηη η ( g) ς μ ρ η ρη η
και η ρητίνη γίνεται φωτοευπαθής. Ενδεικτικές συνθήκες:
 90-100oC για 20min σε φούρνο
 75-85oC για 45 sec σε hot plate (ταχύτερη, καλύτερα
ελεγχόμενη, αποφεύγεται η παγίδευση διαλύτη).
Το πάχος της ρητίνης μειώνεται κατά 25%. Ελλιπές Pre-bake  αύξηση
του χρόνου εμφάνισης.

Αύξηση της θερμοκρασίας ή του 
χρόνου του postbake  πιοχρόνου του postbake  πιο 
δύσκολη απομάκρυνση της 
ρητίνης 
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Απομάκρυνση ρητινώνΑπομάκρυνση ρητινών
 Plasma etching (ξηρή χημική χάραξη) σε Ο2.
 Χρησιμοποιούνται απλοί διαλύτες
 Πχ. Για θετικές ρητίνες: ακετόνη, τριχλωροαιθυλένιοχ ς ρη ς η, ρ χ ρ
 Π.χ. Για αρνητικές ρητίνες: μεθυλ–αιθυλ-κετόνη (CH3COC4H9)

Καθαρισμός της επιφάνειας του υποστρώματος 1 από:Καθαρισμός της επιφάνειας του υποστρώματος-1 από:
 Σκόνη από διαδικασίες χάραξης ή κοπής : ελαχιστοποιείται με την 

χρήση laser για την χάραξη
 Σκόνη από την ατμόσφαιρα : η φωτολιθογραφία γίνεται σε καθαρό Σκόνη από την ατμόσφαιρα : η φωτολιθογραφία γίνεται σε καθαρό

θάλαμο
 Σωματίδια που χρησιμοποιούνται για την λείανση
 Χνούδια από ψήκτρεςΧνούδια από ψήκτρες 
 Κατάλοιπα φωτοευπαθών από προηγούμενα βήματα 

φωτολιθογραφίας : ελαχιστοποιείται με την εγχάραξη σε πλάσμα 
οξυγόνουοξυγόνου

 Βακτήρια : ελαχιστοποιείται με την χρήση απιονισμένου Η2Ο
 ∆ιάφορα υμένια : Κατάλοιπα διαλυτών ή νερού ή φωτοευπαθών ή 

υγρών εμφάνισης ή ελαιώδεις ουσίες 14γρ μφ ης ή ς ς
 Σιλικόνη

14



Καθαρισμός της επιφάνειας του υποστρώματος-2
Α ά λ δώ ώΑπομάκρυνση λιπωδών ουσιών
 2-5 min σε ακετόνη σε λουτρό υπερήχων
 2-5 min σε μεθανόλη σε λουτρό υπερήχων

2 5 i DI H O λ ό ή 2-5 min σε DI H2O σε λουτρό υπερήχων
 30 sec ξέπλυμα σε ροή DI H2O
 Στέγνωμα: τα υποστρώματα με φυγοκέντρηση, τα εργαλεία σε 

ροή Νροή Ν2

Για λεκέδες που επιμένουν: λάδι, γράσο, κερί
2-5min σε τριχλωροαιθάνιο (TCA) ή τριχλωρο αιθυλένιο (TCE) σε2-5min σε τριχλωροαιθάνιο (TCA) ή τριχλωρο αιθυλένιο (TCE), σε 
λουτρό υπερήχων πριν από την προηγούμενη διαδικασία

Πηγές κινδύνουΠηγές κινδύνου
TCE καρκινογένεση, TCA λιγότερο επικίνδυνο, ακετόνη εύφλεκτη
Η μεθανόλη απορροφάται από το δέρμα και είναι τοξική
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RCA clean: για υποστρώματα Si «του κουτιού»

1. Καθαρισμός από τα οργανικά υπολείμματα και βαρέα μέταλλα
σε μείγμα ΝΗ4ΟΗ:H2O2:H2O με αναλογίες 1:1:5 έως 1:2:7, στους 
75 85οC 10 20 i ό άδ Σ άδ ό75-85οC, για 10-20min, υπό ανάδευση.  Στο στάδιο αυτό 
οξειδώνονται όλες οι οργανικές προσμείξεις στην επιφάνεια του 
wafer και απομακρύνονται βαρέα μέταλλα όπως Cd, Co, Cu, Fe, Ni, 
AgAg.

2. Ξέπλυμα με απιονισμένο Η2Ο (DΙ Η2Ο) με υψηλή ειδική 
αντίσταση (>8 MΩ cm).

3 ∆ιάβρωση του οξειδίου SiO σε διάλυμα HF:H Ο υπό αναλογία3. ∆ιάβρωση του οξειδίου SiO2 σε διάλυμα HF:H2Ο υπό αναλογία 
10:1 για 30sec.

4. Ξέπλυμα με απιονισμένο Η2Ο (DΙ Η2Ο) με υψηλή ειδική 
αντίσταση (>8 MΩ cm)αντίσταση ( 8 MΩ cm).

5. Καθαρισμός από τις ιοντικές προσμείξεις σε διάλυμα 
HCl:H2O2:H2O με αναλογίες 1:1:6 έως 1:2:8, στους 75-85οC, για 10-
20min, υπό ανάδευση. Στο στάδιο αυτό απομακρύνονται μέταλλα , η μ ρ μ
όπως Al, Mg και αλκάλια.

6. Ξέπλυμα με απιονισμένο Η2Ο (DΙ Η2Ο) με υψηλή ειδική 
αντίσταση (>8 MΩ cm). 16η ( )

7. Στέγνωμα
16



Περαιτέρω προετοιμασία του υποστρώματος/wafer priming:Περαιτέρω προετοιμασία του υποστρώματος/wafer priming: 

Primers υλικά που προάγουν την προσκόλληση της φωτευπαθούς ρητίνης
Σχηματίζουν δεσμούς με την επιφάνεια και καθιστούν την επιφάνεια πολικήΣχηματίζουν δεσμούς με την επιφάνεια και καθιστούν την επιφάνεια πολική 
(ηλεκτροστατική)
Στην τεχνολογία Si συνήθως στηρίζονται σε ρίζες Si-O-Si
Τεχνολογία GaAs: Η επιφάνεια του GaAs είναι πολική Π χ ξυλένιοΤεχνολογία GaAs: Η επιφάνεια του GaAs είναι πολική.  Π.χ. ξυλένιο, 
τριχλωροβενζένιο κλπ

Παράγοντες που επηρεάζουν την προσκόλληση της φωτοευπαθούς
 Υγρασία στην επιφάνεια
 Τα χαρακτηριστικά διαβροχής της ρητίνηςχ ρ ηρ βρ χής ης ρη ης
 Η χημική σύσταση της φωτοευπαθούς
 Το πόσο λεία είναι η επιφάνεια
 Stress από τις διαδικασίες ανάπτυξης υμενίων
 Κατάλοιπα στην επιφάνεια
∆εν πρέπει να υπάρχει Η2Ο στην επιφάνεια: πριν από το priming τα 
υποστρώματα θερμαίνονται για 15min στους 80-90oC σε φούρνο
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Μάσκες για φωτολιθογραφία: γυάλινες πλάκες με μεταλλική επικάλυψη 
Cπ.χ. Cr

 Σχεδιάζονται σε μέγεθος 100 έως 2000 φορές μεγαλύτερο το 
κυκλώματοςμ ς

 Η τελική μάσκα κατασκευάζεται υπό σμίκρυνση

 Για την κατασκευή της μάσκας σε κυκλώματα VLSI χρησιμοποιούνται η ή ης μ ς μ χρη μ
προγράμματα CAD και το κύκλωμα προβάλλεται κατ’ ευθείαν στην 
ρητίνη

Σημείο προσοχής: ατέλειες που δημιουργούνται κατά την κατασκευή ήΣημείο προσοχής: ατέλειες που δημιουργούνται κατά την κατασκευή ή 
χρήση της μάσκας

Η απόδοση (Υ) ορίζεται ως ο λόγος των λειτουργικών chips προς τον 
συνολικό αριθμό των chips στο wafer.

Κατά προσέγγιση  όπου D ο αριθμός των καταστροφικώνDAeY 
ατελειών ανά μονάδα επιφάνειας και Α η επιφάνεια ενός κυκλώματος 
(chip)

Εάν το D είναι σταθερό για όλα τα masking levels π χ για Ν=10 masking 18Εάν το D είναι σταθερό για όλα τα masking levels, π.χ. για Ν 10 masking 
levels, τότε NDAeY 
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Απόδοση διεργασίας που περιλαμβάνει 10 βήματαΑπόδοση διεργασίας που περιλαμβάνει 10 βήματα 
φωτολιθογραφίας συναρτήσει της πυκνότητας των 
ατελειών ανά λιθογραφικό στάδιο
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Μέθοδοι έκθεσηςης

o Η διακριτική ικανότητα 
λέ  ό  λ   
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Ευθυ ράμμιση & έκθεσηΕυθυγράμμιση & έκθεση
Στα συστήματα επαφής & proximity η αναπαραγωγή είναι 1:1 δηλ. η
μάσκα έχει το ίδιο μέγεθος και κλίμακα με την υπό εκτύπωση δομή.
Στα συστήματα προβολής είναι δυνατή η σμίκρυνση του ειδώλου τηςΣτα συστήματα προβολής είναι δυνατή η σμίκρυνση του ειδώλου της
μάσκας π.χ. με κλίμακα αναπαραγωγής 10:1  Ευκολότερη & καλύτερη
κατασκευή της μάσκας.

Παράδειγμα: κατά την κατασκευή ενός n-FET απαιτούνται 21 στάδια
ί ί 4 ί λ θ ί Η λύ λήκατεργασίας εκ των οποίων τα 4 είναι φωτολιθογραφίας. Η πολύ καλή

ευθυγράμμιση των διαδοχικών μασκών είναι απαραίτητη για την επιτυχία
υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Steppers: τα περισσότερα από τα wafers περιέχουν μία σειρά από
πανομοιότυπες δομές και επομένως η μάσκα μπορεί να περιέχει μία
μόνον δομή η οποία προβάλλεται σε διαδοχικά σημεία του wafer το 21μ μή η ρ χ ημ
οποίο μετακινείται κάτω από το σύστημα προβολής.
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Τα διαδοχικά επίπεδα της φωτολιθογραφίας κατά την κατασκευή
του n-FET (βήματα 4, 10, 16 και 19 βλ. σελ 47-50). Είναι προφανής

1 3

η σημασία της πολύ καλής ευθυγράμμισης στα διαδοχικά στάδια
φωτολιθογραφίας.

2 4
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Υπάρχουν 2 τεχνικές χημικής χάραξης για την 
διαμόρφωση του υμενίου στην επιφάνεια διαμόρφωση του υμενίου στην επιφάνεια 

Etch-back

Αναπτύσσεται το υμένιο

Η ρητίνη απλώνεται στην επιφάνεια 
του υμενίου, εκτίθεται, διαμορφώνεται 
& λειτουργεί ως μάσκα για τα & λειτουργεί ως μάσκα για τα 
προστατευόμενα τμήματα του υμενίου

Χημική χάραξη του υμενίου που δεν 
προστατεύεται από την μάσκα

Α ύ   ίΑπομακρύνεται η ρητίνη
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Lift-off

Η ρητίνη απλώνεται στην 
επιφάνεια του υποστρώματος & 
υφίσταται διαμόρφωση

Αναπτύσσεται το υμένιο

Εμποτισμός & διόγκωση της ρητίνης με Εμποτισμός & διόγκωση της ρητίνης με 
διαλύτη

Χημική χάραξη για την απομάκρυνση 
της ρητίνης και του υπερκείμενου 
υμενίουμ
Σύγκριση etch-back & lift-off
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Ιστορική εξέλιξη της φωτολιθογραφίας
Στόχος: Βελτίωση της διακριτικής ικανότητας
 Αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος των οπτικών στοιχείων Αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος των οπτικών στοιχείων
 Μείωση του λ
1985: Λάμπα Hg (365 nm)
2002: laser ArF (deep UV 193 nm)( p )
2011: plasma Sn (Tin-κασσίτερος) που διεγείρεται από CO2 laser 
(Extreme UV 13.5 nm)

Η απόδοση ενός οργάνου φωτολιθογραφίας περιγράφεται από 3 
παραμέτρους
 Την διακριτική ικανότητα
 Τ ίβ ή ( i i ) έ ίβ Την ακρίβεια εγγραφής (registration): μέτρο της ακρίβειας με την 

οποία διαδοχικές μάσκες μπορούν να ευθυγραμμιστούν ως προς 
δομές που κατασκευάστηκαν σε προηγούμενα στάδια

 Τ ό θ ό ά ίθ ά Την παραγωγικότητα: αριθμός υποστρωμάτων που εκτίθενται ανά 
ώρα σε δεδομένο επίπεδο μάσκας
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Η μάσκα σε επαφή με το υπόστρωμα (contact printing): 
Λόγος αναπαραγωγής του ειδώλου 1:1
Πλεονέκτημα: υψηλή διακριτική ικανότητα <0,5μm
Μ έ ύ λ ή ά ό ίδ όΜειονέκτημα: εύκολη καταστροφή μάσκας από σωματίδια σκόνης που
βρίσκονται στην επιφάνεια του υποστρώματος και μπορούν να
προκαλέσουν την δημιουργία ατελειών σε επόμενα βήματα
λιθογραφίαςλιθογραφίας

Η μάσκα απέχει από το υπόστρωμα 10-50μm (proximity printing).
Πλεονέκτημα: η μέθοδος είναι απαλλαγμένη από προβλήματα που 
σχετίζονται με μόρια σκόνης
Μ έ ίθλ ό δ ώ ώ άΜειονέκτημα: περίθλαση στα όρια αδιαφανών περιοχών της μάσκας, 
δημιουργία κροσσών φως περνάει στην περιοχή της σκιάς και η 
διακριτική ικανότητα  0.5 μm στο ορατό και πολύ καλύτερη στην 
λ θ ί ί Χλιθογραφία ακτίνων Χ  
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Η μάσκα απέχει από το υπόστρωμα 10-50μm (proximity printing)-2

Το μικρότερο εύρος γραμμής που μπορεί να τυπωθεί είναι  lm

glm 

όπου λ το μήκος κύματος του φωτός και g το χάσμα ανάμεσα στο υπόστρωμα 
και την μάσκα (περιλαμβάνει και το πάχος της ρητίνης).  Επομένως μείωση 

gm

η μ ( ρ μβ χ ς ης ρη ης) μ ς μ η
των λ & g συμβάλει στην βελτίωση της διακριτικής ικανότητας

Παράδειγμα
 λ=0,4μm & g =50μm  lm =4.5μm
 λ=0,25 μm (deep UV) & γ=15μm  lm =2μm

Πρόβλημα: παρουσία σωματιδίων σκόνης με διάμετρο > g μπορεί να 
καταστρέψει την μάσκα.
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Εκτύπωση με προβολήΕκτύπωση με προβολή
Ο λόγος αναπαραγωγής του ειδώλου μπορεί να είναι 10:1  τα 
σχήματα επάνω στην μάσκα μπορούν να είναι μεγαλύτερα 
ευκολότερη κατασκευή της μάσκας χωρίς ατέλειες.ευ ο ό ερη α ασ ευή ης μάσ ας χωρ ς α έ ε ες

Πλεονέκτημα: ∆ιακριτική ικανότητα 0,2μm στο βαθύ UV
Μειονέκτημα: περίπλοκο και ακριβό οπτικό σύστημαημ ρ ρ β ημ

∆ιακριτική ικανότητα συστημάτων προβολής lm : 
όπου λ το μ.κ. και ΝΑ το αριθμητικό άνοιγμα NA

lm




To NA δίνεται από την σχέση  sinnNA 

όπου n ο δείκτης διάθλασης του μέσου (συνήθως αέρας και n=1) και η 
γωνία θ ορίζεται όπως στο σχήμα
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Σχηματικό διάγραμμα 
απλού συστήματος 
προβολής

llΤο βάθος πεδίου/εστίασης
2

mm
)NA(2

n
sin

2l
tan

2l
z 










Η διακριτική ικανότητα βελτιώνεται με  του λ ή  του ΝΑ

Όμως  του ΝΑ επιδείνωση του βάθους εστίασης  η βελτίωση 

της διακριτικής ικανότητας γίνεται με μείωση του λ. 
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Επίδραση φαινομένων περίθλασης-Σύγκριση μεθόδων έκθεσηςρ η φ μ ρ ης γ ρ η μ ης
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Σύγκριση μεθόδων έκθεσης
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Εξελίξεις στην φωτολιθογραφία: 
 Σήμερα είναι εφικτή η κατασκευή δομών 32nm με λ=193nm.  
 Περαιτέρω βελτίωση της διακριτικής ικανότητας με phase-shift masks 

& την μέθοδο της εμβάπτισης
 Π έ β λ ί δ ή ό ή Περαιτέρω βελτίωση της διακριτικής ικανότητας με την εισαγωγή της 

extreme UV (EUV) λιθογραφίας & άλλες μεθόδους έκθεσης

Phase shift masks (μάσκες μετατόπισης φάσης)Phase-shift masks (μάσκες μετατόπισης φάσης)
Οι μάσκες μετατόπισης φάσης βελτιώνουν την διακριτική ικανότητα της 
φωτολιθογραφίας εκμεταλλευόμενες το φαινόμενο της συμβολής που 
οφείλεται σε διαφορές φάσης διαφόρων περιοχών της μάσκαςοφείλεται σε διαφορές φάσης διαφόρων περιοχών της μάσκας.

∆ιακρίνονται σε μάσκες εναλλαγής (alternating) και μάσκες εξασθένησης 
(attenuated phase shift masks)(attenuated phase shift masks)
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Ph hift kPhase-shift masks

Η συμβολή μεταξύ κυμάτων από γειτονικά ανοίγματα ενισχύει το πεδίοΗ συμβολή μεταξύ κυμάτων από γειτονικά ανοίγματα ενισχύει το πεδίο
στο μεταξύ τους διάστημα. Επειδή Ι ≈E2 τα είδωλα των 2 γειτονικών οπών
δεν διαχωρίζονται με σαφήνεια.
Ο phase shifter αντιστρέφει το πρόσημο του ηλεκτρικού πεδίου Ο phase-shifter αντιστρέφει το πρόσημο του ηλεκτρικού πεδίου 
καλύτερος διαχωρισμός του ειδώλου.
Αλλαγή φάσης 180ο επιτυγχάνεται με την χρήση ενός διαφανούς υμενίου
πάχους d=λ(n-1)/2 όπου n o δείκτης διάθλασης 34πάχους d=λ(n-1)/2 όπου n o δείκτης διάθλασης. 34



Immersion (εμβάπτισης/βύθισης) lithographyImmersion (εμβάπτισης/βύθισης) lithography

 Είναι μέθοδος βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας και συνίσταται 
στην παρεμβολή υγρού μέσου, με δείκτη διάθλασης >1 μεταξύ του 
τελικού φακού και του υποστρώματος.τελικού φακού και του υποστρώματος.

 Η διακριτική ικανότητα αυξάνεται κατά παράγοντα ίσο με τον δδ του 
ρευστού (σήμερα χρησιμοποιείται πολύ καθαρό H2O που στα 193nm
έ δδ 1 44)έχει δδ 1,44) 

 Επιτυγχάνονται βελτιώσεις (σε σύγκριση με τα «ξηρά» συστήματα):

 δ ή ό 30 40% της διακριτικής ικανότητας 30-40% 

 του βάθους εστίασης (ή των ανοχών στο wafer flatness) κατά 
παράγοντα 2x.ρ γ

 Η μέθοδος σημείωσε επιτυχία επειδή εισήχθη εγκαίρως στην 
βιομηχανία (π.χ. IBM, AMD) μεταξύ των ορίων διακριτικής 
ικανότητας 65nm και 45nm 35ικανότητας 65nm και 45nm. 35



Πιθανές εστίες μείωσης της απόδοσης της immersion 
li h hlithography:

Εγκλωβισμένος αέρας στο ρευστό, βαθμίδες θερμοκρασίας & πίεσης
ό δ ί δί λλ λ ίδ ύστο ρευστό, δημιουργία σωματιδίων, αλληλεπίδραση του ρευστού με

την ρητίνη & δημιουργία οξέων που καταστρέφουν τον φακό,
ιονισμός του νερού από τα 193 nm  δημιουργία ηλεκτρονίων που
επηρεάζουν την φωτοευπαθήεπηρεάζουν την φωτοευπαθή.

Επίλυση: επικάλυψη της ρητίνης από μάσκα που εμποδίζει την
διάχυση ανάμεσα στην ρητίνη και το ρευστόδιάχυση ανάμεσα στην ρητίνη και το ρευστό.

Σε ρεαλιστικούς όρους: η ταχύτητα σάρωσης στην παραγωγή είναι
πολύ μεγάλη >500mm/s ο πραγματικός χρόνος επαφής νερού-πολύ μεγάλη 500mm/s ο πραγματικός χρόνος επαφής νερού
ρητίνης είναι πολύ μικρός το κύριο πρόβλημα που πρέπει να
αποφευχθεί είναι watermarks στην επιφάνεια & απώλεια πρόσφυσης
(δημιουργία κενού αέρα) μεταξύ ρητίνης & νερού.( ημ ργ ρ ) μ ξ ρη ης ρ
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Οι επόμενες γενιές της λιθογραφίας

Η φωτολιθογραφία χρησιμοποιείται εκτενώς γιατί έχει
 Μεγάλη παραγωγικότητα
 Καλή διακριτική ικανότητα Καλή διακριτική ικανότητα
 Χαμηλό κόστος
 Είναι εύκολη στην εφαρμογή

Για την κατασκευή διατάξεων στην νανοκλίμακα έχουν 
αναπτυχθεί νέες τεχνικές π χαναπτυχθεί νέες τεχνικές, π.χ. 
 e-beam litho, 
 extreme UV, 
 X ray litho & X-ray litho & 
 ion-beam lithography.
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Φωτολιθογραφία στο extreme UV (13.5nm)Φωτολιθογραφία στο extreme UV (13.5nm)
Πηγή: πλάσμα διεγειρόμενο από laser ή synchrotron (10-14 nm)
Επιτυγχάνει μείωση εύρους γραμμών στα 30 nm χωρίς μείωση της γχ μ η ρ ς γρ μμ χ ρ ς μ η ης
παραγωγικότητας.
Τεχνολογικές προκλήσεις:
 Το φως στο EUV απορροφάται έντονα  απαιτείται κενό Το φως στο EUV απορροφάται έντονα  απαιτείται κενό
 Το φως στο EUV απορροφάται έντονα  τα οπτικά στοιχεία πρέπει

να είναι ανακλαστικά (κάτοπτρα) και όχι διαπερατά (φακοί) 
ί δ ό έ ώ ίαπαιτείται σχεδιασμός νέων οπτικών στοιχείων

 Ακόμη και τα καλύτερα κάτοπτρα με πολυστρωματική επικάλυψη
Mo-Si έχουν ανακλαστικότητα 72% στα 13.5nm

 Ακόμη και πολύ μικρές ανωμαλίες στην επιφάνεια οδηγούν σε
χειροτέρευση του ειδώλου. Ανοχή: οι ανωμαλίες πρέπει να είναι
μικρότερες των 2nm σε έκταση 30 cm.

 Συμβαίνουν απώλειες λόγω απορρόφησης  οι πηγές πρέπει να
είναι πoλύ ισχυρές (>100 W)

 Π έ δ ύ ύ λ έ (& ό 38 Πρέπει να σχεδιαστούν καινούριες ανακλαστικές (& όχι
απορροφητικές) μάσκες
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Φωτολιθογραφία στο extreme UV (13.5nm)

Τυπική μάσκα στο EUV
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Λ θ ί λ ί 1Λιθογραφία ηλεκτρονίων-1
Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή μασκών για φωτολιθογραφία 
ή λιθογραφία ακτίνων Χ, ερευνητικών & πολύπλοκων νανοδομών σε ή γρ φ , ρ η μ
μικρούς αριθμούς.
Σύστημα: SEM στο οποίο  διάμετρος της δέσμης των e είναι  λίγα nm.
Κατασκευή δομών με πολύ μικρές διαστάσεις επάνω στην ρητίνη
Ρητίνες: πολυμερή με συμπεριφορά παρόμοια με τις ρητίνες για 
φωτολιθογραφία

Σ ήθ θ έ ί PMMA &Συνήθεις θετικές ρητίνες: PMMA &
PBS με διακριτική καλύτερη του 0.1μm
Συνήθεις αρνητικές ρητίνες: COP.
Λόγω διόγκωσης κατά την εμφάνιση ηΛόγω διόγκωσης κατά την εμφάνιση η
διακριτική περιορίζεται στο 1 μm.
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E-Beam Lithography - πλεονεκτήματα
 Η διακριτική ικανότητα δεν επηρεάζεται από φαινόμενα περίθλασης

( το λ των e με ενέργεια > keV είναι < 0.1 nm) και μπορεί να φτάσει
τα 5 nm.

 ∆εν απαιτείται η χρήση μάσκας-
 Η σάρωση της δέσμης γίνεται ηλεκτρονικά  υψηλός βαθμός

ί & βή έλ λ ίαυτοματοποίησης & ακριβής έλεγχος λειτουργίας
 Μεγαλύτερο βάθος πεδίου από την φωτολιθογραφία
 Έχουν επιτευχθεί διακριτικές ικανότητες  100nm και δομές  10nm.

E-Beam Lithography – μειονεκτήματα
 Είναι πολύ βραδεία μικρή παραγωγικότητα: 10 wafers/hr με

διακριτική <0.25 μm  δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
φωτολιθογραφία για ταχεία παραγωγή κυκλωμάτων

 Είναι πολύ ακριβή. Ένα σύστημα στοιχίζει 5-10 ΜUS$
 Η δ ή ώ ό ό έδ Η διακριτική μειώνεται από φαινόμενα σκέδασης των

ηλεκτρονίων (proximity effect)
 Έχει διακριτική συγκρίσιμη με καλά συστήματα

φωτολιθογραφίας 41φωτολιθογραφίας
 Γίνεται σε περιβάλλον κενού
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Λ θ ί λ ί 2Λιθογραφία ηλεκτρονίων-2

Proximity effect: Η διακριτική ικανότητα επιδεινώνεται λόγω
έδ δ ώ ί βάλλ ίσκέδασης δευτερογενών e στην ρητίνη που προσβάλλουν την ρητίνη

ακόμη και όταν η ενέργεια τους είναι λίγα eV.
Το φαινόμενο περιορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών
δ ώδομών.

Παράδειγμα : Τροχιές 100 ηλεκτρονίων
με ενέργεια 20 keV σε ρητίνη PMMAμε ενέργεια 20 keV σε ρητίνη PMMA
πάχους 0.4μm.
Τα e κατανέμονται σε όγκο με διάμετρο
συγκρίσιμο με το βάθος διείσδυσηςσυγκρίσιμο με το βάθος διείσδυσης
(3.5μm)  τα οπισθοσκεδαζόμενα e
προσβάλουν την ρητίνη αρκετά μm
μακριά από το κέντρο της δέσμηςμακριά από το κέντρο της δέσμης.

∆ιόρθωση : με σμίκρυνση των δομών
η οποία όμως αυξάνει τον χρόνο 42η οποία όμως αυξάνει τον χρόνο
σάρωσης.
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Λιθογραφία ακτίνων Χ

 Η πηγή των ακτίνων Χ είναι πηγή synchrotron που δίνει παράλληλη 
δέσμη με υψηλή λαμπρότητα & λ1nm.

 ∆ιακριτική ικανότητα  30 nm. ∆ιακριτική ικανότητα  30 nm.  
 Η απεικόνιση γίνεται βηματικά, σε κλίμακα 1:1 στην ατμόσφαιρα ή 

υπό χαμηλή πίεση σε περιβάλλον He.
 Μάσκες: Tα περισσότερα υλικά απορροφούν έντονα στο  1nm  το ς ρ ρ ρρ φ

υπόστρωμα της μάσκας αποτελείται από  λεπτή μεμβράνη υλικού (1-
2 μm) με χαμηλό Ζ, π.χ. Si ή SiC. Τα απορροφητικά στοιχεία της 
μάσκας (με πάχος 0.5μm) αποτελούνται από υλικά υψηλού Ζ, π.χ. ς ( ς )
Au, W, Ta ή κράματα αυτών.

 Έκθεση σε γεωμετρία proximity

Λιθογραφία ακτίνων Χ –πλεονεκτήματα 
 Μικρότερα λ από το UV  Υψηλή διακριτική ικανότητα
 Μπορεί να χρησιμοποιήσει αρνητικές και θετικές φωτοευπαθείςρ χρη μ ή ρ η ς ς φ ς
 Αμελητέα περίθλαση &  μεγάλο βάθος εστίασης
 Οι μάσκες έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής από ότι στην 

φωτολιθογραφία
43

 Επιτυγχάνονται δομές με μεγάλο aspect ratio 43



Παράδειγμα δομής με μεγάλο aspect ratio 

 Λιθογραφία ακτίνων Χ –μειονεκτήματα    γρ φ μ ήμ
 Τόσο η πηγή όσο και οι μάσκες είναι πολύ ακριβές.
 Απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών μασκών & ρητινών  δύσκολη
 Οι ακτίνες Χ δεν εστιάζονται εύκολα & δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ς ζ

φακοί
 Οι μάσκες απορροφούν 25-35% της προσπίπτουσας ροής  πρέπει να 

ψύχονται.
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 Η ρητίνη πάχους 1μm απορροφά 10% της προσπίπτουσας ροής
 Η ευθυγράμμιση είναι δύσκολη 
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Λιθογραφία ιόντων-1γρ φ
Τα ιόντα έχουν μεγαλύτερη μάζα από τα e και επομένως σκεδάζονται 
λιγότερο  δεν παρατηρούνται φαινόμενα περίθλασης η λιθογραφία 
ό ά λύ δ ή ό (20 30 ) όιόντων επιτυγχάνει καλύτερη διακριτική ικανότητα (20-30nm) από  την 
φωτο-, την e-beam & την Χ-ray litho.
Κύρια εφαρμογή: επιδιόρθωση μασκών για την οπτική λιθογραφία
Πρόβλημα 1: ανάπτυξη φορτίου στο δείγμα  διεύρυνση της δέσμης.
Πρόβλημα 2: τα ιόντα αλληλεπιδρούν ισχυρά με τον στόχο (π.χ. Ion 
mixing, amorphization, implantation, sputter etching)g, p , p , p g)

Τύποι συστημάτων
1. Σύστημα σάρωσης εστιασμένης δέσμης (π.χ. ιόντα που μπορούν ημ ρ ης μ ης μης ( χ μ ρ

να χρησιμοποιηθούν Ga+, H+). Λειτουργούν όπως τα συστήματα e-
beam.

2. Σύστημα που χρησιμοποιεί μάσκα.  Χρησιμοποιούνται ελαφρά 
ιόντα π.χ. 100 keV H2

+. Λειτουργούν όπως τα συστήματα οπτικής  
λιθογραφίας 5x.
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Λιθογραφία ιόντων-2γρ φ

Η λιθογραφία ιόντων δεν πάσχει από το proximity-effect, όπως
ί ό λ ό ώ 50 Η+ ό έ 60φαίνεται από τον υπολογισμό τροχιών 50 Η+ ιόντων με ενέργεια 60

keV που εμφυτεύονται σε PMMA και υποστρώματα Au & Si. Η
διασπορά των ιόντων σε βάθος 0.4 μm είναι μόνον 0.1μm. Η
οπισθοσκέδαση απουσιάζει πλήρως στο PMMA και το Si ενώ είναι 46οπισθοσκέδαση απουσιάζει πλήρως στο PMMA και το Si ενώ είναι
πρακτικά αμελητέα στον Au.
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Η διαδικασία κατασκευής ενός n-FET
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1. Υπόστρωμα: για την κατασκευή FET με κανάλι τύπου n το υπόστρωμα

είναι p-Si:B

2. Οξείδωση: Αναπτύσσεται (θερμικά) 100 nm SiO2: λειτουργεί ως οξείδιο

πύλης & ηλεκτρική μόνωση της πύλης του υποστρώματος.

3. Γίνεται εναπόθεση LPCVD Si3N4 που λειτουργεί ως μάσκα κατά την

διάρκεια επόμενου σταδίου οξείδωσης.

4. Φωτολιθογραφία: Το Si3N4 επικαλύπτεται με φωτοευπαθή ρητίνη, η

οποία εκτίθεται και εμφανίζεται. Η δομημένη ρητίνη που παραμένει

λειτουργεί σαν μάσκα για την εγχάραξη που ακολουθεί.

5. Εγχάραξη: Το εκτεθειμένο Si3N4 απομακρύνεται με ξηρή χημική χάραξη

(Reactive Ion Etching)

6. Απομάκρυνση της ρητίνης: γίνεται με υγρή χημεία σε διάλυμα υγρών

εμφάνισης
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7. Οξείδωση: Το Si3N4 λειτουργεί ως μάσκα κατά την διάρκεια της οξείδωσης  η

ή ξ ίδ ξ λί ό θ έ άθ ξ δί ύλυγρή οξείδωση εξελίσσεται μόνον στα εκτεθειμένα παράθυρα του οξειδίου πύλης

(lateral oxidation‐birds peak). Το οξείδιο λειτουργεί ως εγκάρσια μόνωση μεταξύ

γειτονικών διατάξεων.

8. Υγρή χημική χάραξη για την απομάκρυνση του Si3N4

9. LPCVD ανάπτυξη poly‐Si που θα λειτουργήσει ως ηλεκτρόδιο πύλης.9. LPCVD ανάπτυξη poly Si που θα λειτουργήσει ως ηλεκτρόδιο πύλης.

10. Φωτολιθογραφία: Το poly‐Si επικαλύπτεται με φωτοευπαθή ρητίνη, που

εκτίθεται και εμφανίζεται. Έτσι γίνεται η διαμόρφωση του poly‐Si.

11. Χημική χάραξη: Η ρητίνη λειτουργεί ως μάσκα και η πύλη διαμορφώνεται με

ξηρή χημική χάραξη (απομάκρυνση της περίσσειας poly‐Si)

12. Απομάκρυνση της ρητίνης με υγρή χημεία12. Απομάκρυνση της ρητίνης με υγρή χημεία

13. Οξείδωση: Γίνεται εναπόθεση ενός λεπτού οξειδίου που λειτουργεί ως μονωτής

για το ηλεκτρόδιο πύλης και τo επόμενο βήμα κατασκευής της πηγής και του 49για το ηλεκτρόδιο πύλης και τo επόμενο βήμα κατασκευής της πηγής και του

απαγωγού με εμφύτευση ιόντων.
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14. Εμφύτευση ιόντων P (τύπου n) για την κατασκευή πύλης και απαγωγού. Το
ηλεκτρόδιο πύλης λειτουργεί ως μάσκα κατά την διάρκεια της εμφύτευσης και το
εύρος του καθορίζει το μήκος του καναλιού ανάμεσα στην πηγή και τον απαγωγόεύρος του καθορίζει το μήκος του καναλιού ανάμεσα στην πηγή και τον απαγωγό
(self‐alignment/αυτό‐ευθυγράμμιση)

15. Οξείδωση: Εναπόθεση LPCVD SiO2 που λειτουργεί ως μονωτικό και έχει καλή
step‐coverage.

16. Φωτολιθογραφία & χημική χάραξη: επικάλυψη του SiO2 με ρητίνη, έκθεση,
διαμόρφωση. Χρησιμοποιείται ισότροπη χημική χάραξη που δίνει στρογγυλεμένες
γωνίεςγωνίες.

17. Ανισότροπη χημική χάραξη: χρησιμοποιείται για το άνοιγμα των οπών που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επαφών.

18. Επιμετάλλωση: Οι οπές για τις ηλεκτρικές επαφές γεμίζουν με Al (γκρί) με την
μέθοδο sputtering

19. Φωτολιθογραφία: Το Al επικαλύπτεται με ρητίνη (κόκκινη) που εκτίθεται και
διαμορφώνεται.

20. Ανισότροπη χημική χάραξη: χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της
περίσσειας Al (γκρί)
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21. Απομάκρυνση της ρητίνης. Οι επαφές Al

έ ί ζίπαραμένουν για την ενεργοποίηση του τρανζίστορ.

Συνολικά

 8 στάδια ανάπτυξης/προσθήκης υλικού: οξείδωση, LPCVD   

Si3N4, LPCVD poly-Si, εμφύτευση ιόντων, sputtering

 9 στάδια απομάκρυνσης υλικού

 3 ξεχωριστά στάδια απομάκρυνσης ρητίνης

 6 στάδια χημικής χάραξης

 4 στάδια φωτολιθογραφίας: κρίσιμη η ευθυγράμμιση της 

μάσκας στα διαδοχικά στάδια
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