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1 ÚVOD 

Většina mikro/nano výrobních metod a technologií má své kořeny 

ve standardních výrobních metodách vyvinutých polovodičovým průmyslem 

pro výrobu integrovaných obvodů (IO) [1], [2], [3]. K rozvoji mikrovýroby došlo 

krátce po vynálezu IO – Jake Kilby r. 1958. K rapidnímu pokroku v oblasti 

mikrovýroby došlo s rozvojem mikrolitografie od roku 1970 [2].  

V poslední dekádě se mikrotechnologie a nanotechnologie dostávají stále více 

do popředí zájmu průmyslových odvětví, ale i naší společnosti. Oblast využití se 

významně rozrostla z původního úzkého zaměření výroby IO. Tyto technologie 

v současnosti ovlivňují dění v široké škále průmyslových odvětví a vědních oborů 

jako mikroelektronika, optoelektronika, optika a mikrooptika, mikromechanika 

(multifunctional micro systems, MMS), mikroelektromechanika (MEMS), fotonika, 

materiálové inženýrství, fyzika povrchů, molekulární a organická chemie, 

bioinženýrství, medicína, a mnoho dalších [4]. 

Pro pokračující vývoj a posun mikrotechnologií a nanotechnologií je nutný 

neustálý vývoj nových zařízení, technologií a optimalizace nebo aplikace stávajících 

výrobních postupů pro tvorbu struktur se submikronovými detaily nebo rozlišením.  

Studiem fyzikálního principu litografie elektronovým svazkem lze umožnit 

přesnou simulaci a optimalizaci dávek ozáření pro zaznamenávaný obraz. Aplikací 

modelu rozpouštění rezistu lze docílit simulace tvorby reliéfu u zaznamenaného 

obrazu, což přináší nové možnosti přesnějšího záznamu binárních masek pro další 

opracování podložek nebo funkčních vrstev.  

Důkladná znalost strategie zápisu pro binární litografie umožňuje navrhnout či 

optimalizovat strategii zápisu pro šedou litografii umožňující tvorbu víceúrovňových 

struktur, které se svým tvarem stále více přibližují tvaru ideálnímu. Zpětnou aplikací 

modelu charakterizujícího vlastnosti rezistu při procesu vyvolávání lze dále 

optimalizovat proces expozice i vyvolávání, což vede k dalšímu zvyšování přesnosti 

přípravy víceúrovňových struktur. 
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2 VÝCHOZÍ STAV TECHNOLOGIE 

2.1 STRUKTURY SE SUBMIKRONOVÝM ROZLIŠENÍM 

Jak již bylo napsáno v úvodu, mikrovýrobní techniky byly vyvinuty pro vytváření 

struktury mikronových a submikronových rozměrů, tzv. mikrostruktur. Pro tvorbu 

mikrostruktur, jejichž rozměry jsou v oblasti kolem 1 μm, je navíc žádoucí, aby 

metoda zápisu dosahovala submikronového rozlišení. Rozlišením zápisu můžeme 

rozumět velikost obrazového bodu pro danou zápisovou techniku. Pro případ 

záznamu binárního motivu lze rozlišením rozumět vzdálenost dvou obrazových 

bodů, které jsme schopni zaznamenat a rozlišit. V případě tvorby víceúrovňových 

mikrostruktur, kdy technika tvorby je někdy nazývána jako šedá litografie 

(z anglického grayscale lithography) nebo 3D litografie, může být rozlišení 

definováno také jako vzdálenost dvou obrazových bodů mezi jednotlivými stupni 

struktury. Díky významnému rozvoji a vývoji litografických technik již existují 

zařízení umožňující zápis obrazů s rozlišením zápisu na úrovni jednotek až desítek 

nanometrů, tj. v submikronové a nanometrové oblasti. Jednou z rozšířených technik 

umožňujících pracovat s touto přesností zápisu je mimo jiné i elektronová litografie 

(EBL). 

 

 
Obr. 2.1.1 Binární a víceúrovňové mikrostruktury: výstup binární litografie meandrového motivu 

bio mikrosenzoru – Au na SiO2 (vlevo); šedá litografie on-axis mikro Fresnelovy čočky, detail 

části víceúrovňové mikrostruktury čočky (vpravo). 

Pokud se blíže zaměříme na vertikální rozměry mikrostruktur (tj. jejich 

výšku/hloubku), tak zjistíme, že jejich typické rozměry se pohybují v oblasti 

od 10 nm do 1 μm [3]. Tento rozsah je většinou plně dostačující pro případ tvorby 

IO, kde je větší nárok kladen na minimální velikost prvku (z anglického minimum 

feature size – MFS). V jiných oborech jako je například mikrooptika, difrakční 

optika, MMS a MEMS bývají požadovány i hlubší struktury. 

Z pohledu litografických technik není vždy jednoduché vytvářet hluboké 

mikrostruktury (h > 1 μm), zejména v případě, kdy se hodnota parametru MFS 

pohybuje v oblasti kolem 1 μm. V případě klasické UV fotolitografie jsou 
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omezujícími parametry vlnové vlastnosti světla, hloubka ostrosti a vlastnosti 

zápisové materiály. V případě EBL, která jinak exceluje z hlediska rozlišení, je třeba 

řešit řadu dalších problémů souvisejících se způsobem interakce elektronů s pevnou 

látkou, hloubkou penetrace elektronů do materiálu, jevem blízkosti (tzv. proximity 

efekt), vlastnostmi zápisového materiálu při depozici, expozici i vyvolávání atd. 

Z výroby těchto typů struktur se tedy stává poměrně komplexní úloha vyžadující 

v mnoha případech úpravy a optimalizaci metodiky výrobního procesu nebo 

kombinaci několika mikrovýrobních technik a technologií.  

2.2 ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE 

Aplikace fokusovaného elektronového svazku v technologii začala na počátku 

20. století. Počáteční aplikace byly v oblasti mikroskopie, kdy v 60. letech 20. století 

byl vyvinut první rastrovací elektronový mikroskop (SEM). Poznatky z vývoje SEM 

byly později aplikovány i při vývoji systémů umožňujících zápis s fokusovaným 

svazkem [7], tyto systémy nazýváme elektronové litografy. 

Technologie EBL byla vyvinuta pro potřeby průmyslu při výrobě IO. Patří 

do kategorie litografií s ultra vysokým rozlišením zápisu. Velikost stopy zápisového 

bodu se pohybuje od jednotek po stovky nanometrů. Za určitých podmínek bylo 

technologií EBL dokonce dosaženo zápisu struktur v rozlišení lepším než 10 nm [9], 

[10], [11]. Hlavní tři větve aplikace EBL jsou tyto: 

 výroba chromových masek pro optickou litografii; 

 výzkum a vývoj v oblasti miniaturizace IO; 

 přímý zápis mikrostruktur při tvorbě pokročilých prototypů (IO, MMS, 

MEMS, optické prvky apod.). 

Postupem času se EBL stala jednou z nejvíce užívaných technik pro zápis 

mikrostruktur a nanostruktur. Významné využití našla i v mnoha dalších 

souvisejících oborech zabývajících se mikrotechnologiemi a nanotechnologiemi 

(MEMS, fotonika, mikrooptika, apod.). 

 

2.2.1 Elektronový litograf 

Elektronový litograf (ELG, anglicky zpravidla electron beam pattern generator), 

schematicky zobrazený na Obr. 2.2.1, je zařízení skládající se z elektronové trysky, 

tubusu, komory, vakuového čerpacího systému a řídící elektroniky. Elektronová 

tryska obsahuje zdroj elektronů založený na principu termické emise, auto emise 

nebo Shottkyho emise. Samotný zdroj elektronů je katoda, která přivedením silného 

záporného potenciálu řádu až desítek kV, emituje svazek primárních elektronů (PE). 

Výsledná kinetická energie PE je dána rozdílem potenciálu mezi anodou a katodou 

(urychlovacím napětím). Elektronový svazek dále prochází systémem čoček 

v elektronově optické části tubusu elektronového litografu, ve kterém dochází 

ke zpracování svazku do požadovaného tvaru a rozměru. Následuje část obsahující 

vychylovací systém, který umožňuje pohyb svazku v zápisovém poli. Koncová část 
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tubusu obsahuje projekční čočku umožňující promítání svazku do roviny na povrchu 

podložky. V komoře litografu je umístěn přesný litografický stůl s laserovým 

odměřováním polohy, který umožňuje pohyb podložky ve větším rozsahu, než by 

umožnil jen samotný systém vychylování. Během zápisu se na podložku přenáší 

počítačem generovaný obraz pomocí kombinace pohybu elektronového svazku ve 

vychylovacím poli (rastrování) a pohybu stolu se substrátem. U některých typů ELG 

je možné zapisovat i v modu letícího stolu (z anglického flying stage), kdy k zápisu 

obrazu dochází jen za pomoci pohybu stolku s podložkou vůči nepohybujícímu 

se elektronovému svazku. Z povahy elektronů je nutné, aby celý systém byl 

vakuový. Čerpání komory a tubusu zajišťuje systémem rotačních, 

turbomolekulárních a iontových pump. Pracovní tlak v komoře činí 10
-3

 Pa, v tubusu 

je pak o něco lepší vakuum, až 10
-6

 Pa. 

 
Obr. 2.2.1 Blokové schéma elektronového litografu [2]. 

2.2.2 Fyzikální princip elektronové litografie 

Elektronová litografie (EBL) je soubor chemicko-fyzikálních metod pro opraco-

vání vybraných částí povrchů. Při EBL jsou využívány netermické interakce svazku 

urychlených částic (elektronů) s vrstvou vhodné látky – elektronového rezistu [14]. 

Interakcemi elektronů procházejících látkou dochází vlivem pružných a nepružných 

srážek elektronů s molekulami pevné látky k přenosu energie do ozařované látky 

a tvorbě latentního obrazu. Významnou roli v EBL hrají rozptylové jevy, ke kterým 

dochází při interakci urychlených částic elektronů v elektronovém svazku s rezistem 

nebo podložkou rezist nesoucí.  
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Ačkoliv většina komerčně dostupných ELG umožňuje zaostření svazku do stopy 

o velikosti jednotek nanometrů, rozptylové jevy limitují výslednou velikost 

zapsaného motivu [11]. Jak fokusovaný elektronový svazek proniká rezistem, 

dochází k mnoha událostem, které vychylují dráhu letu elektronů pod malým úhlem, 

tyto jevy jsou označovány jako dopředný rozptyl (z anglického forward scattering). 

Svazek urychlených elektronů proniká dále přes rezist do podložky a dochází 

k dalším rozptylovým událostem, které vychylují dráhu letu elektronů pod vysokým 

úhlem, tyto jevy se označují jako zpětný rozptyl resp. rozptyl zpětně odražených 

elektronů (z anglického backscattering, resp. back scattered electrons, BSE) [2], [3], 

[7], [11].  

Během celého procesu dochází ke kontinuálnímu brzdění kinetické energie 

primárních elektronů (PE), při současné kaskádové generaci nízko energiových 

elektronů zvaných sekundární elektrony (SE). Výsledný energetický profil 

absorbované energie, který určuje charakter zapsaného obrazu, je dán kombinací 

dopředného a zpětného rozptylu, tato kombinace je většinou modelována jako 

systém dvou gaussovských funkcí, viz Obr. 2.2.2 a Obr. 2.2.3. 

 

 

Obr. 2.2.2 Schematické znázornění 

rozptylových jevů při průchodu PE 

pevnou látkou. 

Obr. 2.2.3 Příklady energetických profilů 

absorbované energie složené ze dvou Gaussových 

funkcí pro dopředný rozptyl a rozptyl BSE pro dvě 

různé energie PE. 

2.3 LEPTÁNÍ 

V mikrovýrobě je leptání využíváno jako metoda přenosu obrazu nebo vzoru 

předem zaznamenaného do rezistu některou litografickou technikou [3], [4], [5], [6], 

[7], [8]. Leptání objemového materiálu podložky nebo funkčních vrstev na povrchu 

podložky je založeno na selektivním opracování povrchů pomocí masky (rezist nebo 

tvrdá maska). Rezist ve zvolených oblastech chrání povrch leptaného materiálu, 

a tím brání reakcím chemického nebo fyzikálního charakteru, které způsobují erozi 

materiálu, tj. jeho leptání [1].  

Techniky leptání lze rozdělit do dvou tříd, mokré a suché (plasmatické) leptání. 

Mokré leptání probíhá většinou v chemické lázni. Suché plasmatické leptání probíhá 
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ve vakuové aparatuře s rafiofrekvenčním (RF) generátorem a systémem injekce 

reakčních plynů. 

Ze způsobu leptání a tvaru leptaných profilů rozlišujeme dvě kategorie leptání, 

isotropní a anizotropní leptání. Během isotropního (všesměrového) leptání dochází 

k tvorbě otvorů podle vlny sférického tvaru viz Obr. 2.3.1, někdy se toto leptání 

nazývá sférické. Sférický tvar leptaných otvorů je zapříčiněn stejnou rychlostí 

leptání ve všech směrech. Tento fakt způsobuje podleptávání masky a limituje 

možnosti použití této metody například při tvorbě velmi jemných struktur. V případě 

plně isotropního leptání je velikost podleptání masky (v laterálním směru) rovna 

hloubce leptaných otvorů (ve vertikálním směru). 

 
Obr. 2.3.1 Princip isotropního leptání. 

Isotropní charakter leptání bývá jedním z nejběžnějších typů leptání. Většina 

mokrých leptadel má právě isotropní charakter [1], [4]. Podobně můžeme narazit 

na isotropní charakter leptání i u plasmatického leptání, s výjimkou plasmatického 

leptání s elektrodou RIE (z anglického reactive ion etching).  

Anizotropní leptání je charakterizováno jako leptání, u kterého dochází v určitém 

směru k vyššímu úbytku materiálu než v jiných směrech. V mikrovýrobě bývá 

nejčastěji využíváno anizotropního leptání, jež má leptací rychlost ve vertikálním 

směru vyšší, než je rychlost leptání v laterálním směru. Toho se využívá například 

při výrobě struktur s velmi jemnými detaily. Anizotropního charakteru leptání lze 

dosáhnout u plasmatického leptání vhodným nastavením parametrů leptání, jako 

jsou tlak, výkon a intenzita iontového bombardování. 

Z hlediska materiálu pro záznam mikrostruktur technikami leptání je jedním 

z nejrozšířenějších materiálů využívaných v mikrovýrobě monokrystalický křemík 

(Si) umožňující jak izotropní tak anizotropní leptání, mokrou i suchou cestou. 

2.3.1 Plasmatické leptání 

Plasmatické leptání je technologie, která umožnila tvorbu jemných motivů 

v submikronové oblasti s vysokým poměrem šířky a hloubky, se strmými hranami. 

V mikrovýrobě IO prakticky nahradila mokré leptání a v oblasti opracování 

polykrystalického křemíku má výhradní postavení [1]. 

Plasmatické leptání probíhá v komoře vakuové aparatury, do které je injektován 

pracovní plyn, který je excitován v RF poli, viz Obr. 2.3.2. V plasmatu dochází 

k excitaci, ionizaci a dekompozici plynu na reakční složky.  

Z principiálního hlediska rozlišujeme dva typy plasmatického leptání: chemické 

leptání a iontově asistované leptání. V případě chemického leptání je leptací reakce 

poháněna přísunem chemicky reaktivních částic, jež v plasmě vznikají, k povrchu 

Podložka

Maska
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leptaného materiálu (chemický proces). V případně iontově asistovaného leptání, 

nazývaného také jako reaktivní iontové leptání (RIE), navíc dochází i k akceleraci 

ionizovaných částic směrem k povrchu vzorku (chemický a fyzikální proces). 

 

Obr. 2.3.2 Schéma znázorňující reaktor s induktivně buzenou RF plasmou pro plasmatické leptání. 

2.3.1 Mokré anizotropní leptání křemíku při tvorbě otvoru pro membrány 

Anizotropním leptáním křemíku v alkalických lázních lze dosáhnout tvorby 

různých tvarů leptaných otvorů díky různé rychlosti leptání v různých směrech 

daných krystalografií leptaného křemíku. Pro anizotropní leptání membrán se 

prakticky vyzřívá jen monokrystalický Si krystalografické orientace (100). Pro tento 

typ materiálu lze totiž v křemíku vytvářet membrány přesně definovaných rozměrů 

obdélníkového tvaru, viz Obr. 2.3.3. 

 
Obr. 2.3.3 Schéma membrány tvořené vrstvou, vzniklou mokrým anizotropním leptáním křemíku 

(100). 

Leptáním křemíku (100) lze prakticky dosáhnout dvou typů tvarů výsledného 

leptu v závislosti na orientaci a tvaru otvorů v šabloně leptací masky vůči 

krystalografii podložky. Pro tvorbu membrán se jako šablona leptací masky využívá 

nejčastěji obdélníkových tvarů, které jsou orientovány souhlasně s fazetou podložky 

udávající směr rovin {100}. V tomto případě je leptáním dosaženo vytvoření otvorů 

s tvarem čtyrbokého jehlanu nebo komolého čtyřbokého jehlanu, kde stěny tělesa 

jsou tvořeny rovinami {111} a podstava případně stříška (dno leptu) je tvořena 

rovinou (100), viz Obr. 2.3.4.  
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Pro výrobu membrán se volí takové rozměry otvorů v leptací masce, kdy dojde 

k proleptání celé tloušťky křemíkové desky. Rozměr membrány W0 lze vypočítat 

ze vzorce 

      
  

    
     

kde d je tloušťka křemíkové desky [μm], Wm je šířka otvorů v masce [μm], W0 je 

šířka membrány [μm], a θ je úhel mezi rovinou (100) a rovinami {111} 

s hodnotou 54,74 °.  

 
Obr. 2.3.4 Prolily otvorů vzniklých mokrým anizotropního leptání křemíku <100>. Pomalé leptání 

na šikmých spádových hranách tvořené rovinami (111), rychlé leptání na horizontálních rovinách 

(100); v případě protnutí rovin (111) dochází k terminaci leptání [1]. 

Pro tvorbu anizotropních leptů v křemíku se vždy využívají roztoky alkálií. Pro 

leptání se využívají jak anorganické tak organické roztoky hydroxidů. Mezi 

nejužívanější patří roztoky hydroxidu draselného (KOH) ve vodě o koncentraci 

20 % až 40 % a tetramethylamonium hydroxidu (TMAH) ve vodě o koncentraci 

20 % až 25 %. 

  

Wm

W1

W0

θ = 54,74°

(111)
(111)

(100)
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3 CÍLE PRÁCE 

V předchozí kapitole byl představen úvod do problematiky mikrovýroby 

hlubokých struktur se submikronovým rozlišením, společně s popisem technologií 

umožňujících jejich přípravu. Ze širokého spektra mikrovýrobních technik a techno-

logií byly vybrány dvě hlavní oblasti: elektronová litografie a technologie leptání. 

Během rozboru těchto technik byl kladen důraz na popis jejich fyzikálního principu 

potřebný k získání ucelené představy vedoucí k pochopení jejich základních 

vlastností a charakteristik při tvorbě mikrostruktur. 

Technologie výroby mikrostruktur je stále velmi zajímavá, a to jak z pohledu 

vědeckovýzkumného tak i z hlediska aplikačního — vzhledem k široké oblasti 

průmyslových aplikací. Například v oblasti mikrooptiky jsou to odlehčené verze 

klasické objemové optiky s aplikací v osvětlovací technice a automobilovém 

průmyslu. Aplikace mikrooptiky do těchto oblastí přichází společně s rozvojem 

zdrojů světla technologie LED (light emitting diode).  

Druhou aplikační oblastí jsou difrakční prvky využívané ve vědě a výzkumu 

(VaV). Jejich využití je rozsáhlé, například při zpracování bílého světla, laserového 

záření, rentgenového záření i elektronových svazků. V mnoha případech je návrh 

mikrostruktur v těchto oblastech poměrně komplexní, s velmi přesně definovanými 

požadavky na jejich velikost, tvar a hloubku. V případě aplikací pro zpracování 

světleného záření jsou požadavky na vlastnosti struktur většinou provázány se speci-

fikací použitého světelného zdroje záření.  

Další z aplikačních oblastí difrakčních prvků v průmyslu jsou "hologramy" — 

difrakční opticky proměnlivá obrazová zařízení (diffractive optically variable image 

device, DOVID). Zařízení DOVID se využívají v tiskařském průmyslu, například 

při ochraně dokladů, cenin, bankovek, obchodních značek, nebo v obalovém 

průmyslu pro dekorativní účely. Možnost přípravy těchto prvků s novými 

vlastnostmi a parametry nebo možností přesnější realizace jejich litografického 

záznamu umožňuje pokrok vedoucí ke zvýšení jejich bezpečnosti nebo atraktivity.  

Pro úspěšné vyřešení problematiky při tvorbě výše zmíněných typů aplikací 

mikrostruktur je třeba komplexnější přístup. Při výrobě je nutné zhodnotit jak 

možnosti samotných mikrovýrobních technik tak potenciál jejich provázání.  

Vlastní práce se zabývá v první řadě možnostmi úpravy stávajících techno-

logických postupů elektronové litografie, optimalizací návrhových pravidel 

a strategií zápisu při tvorbě víceúrovňových mikrostruktur. Další část se věnuje 

modelování rozptylových jevů a jevu blízkosti v elektronové litografii, za účelem 

následné optimalizace zápisových dávek pro komplexní binární nebo víceúrovňové 

struktury. Zahrnutí výpočtu jevu blízkosti při realizaci struktur se submikronovými 

detaily a rozlišením jsou v případě výroby těchto struktur zcela zásadní. Pokud je 

dávkový model, získaný simulací rozptylových jevů, rozšířen o simulaci procesu 

vyvolávání, kdy se využívá charakteristiky daného systému rezist–vývojka, lze 

zpřesnit proces vyvolávání. Alternativně lze zpětně upravit parametry expozice tak, 
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aby bylo dosaženo vyššího rozlišení zápisu a kvalitnější realizace obrazu 

litograficky zaznamenávaného. Studiem a charakterizací procesu suchého plasma-

tického leptání lze upravovat rozměry reliéfních mikrostruktur zaznamenaných 

v rezistu tak, aby bylo dosaženo jejich optimálního tvaru nebo hloubky. 

Charakterizací procesu plasmatického leptání křemíku přes rezistovou masku lze 

umožnit přenos mikroreliéfu do křemíkové podložky, případně zajistit prohloubení 

reliéfu. Touto metodou lze částečně obejít fyzikální limity elektronové litografie při 

záznamu hlubokých reliéfních struktur. Poslední část práce je věnována návrhu 

technologie výroby podložky s nanostrukturovanou membránou. Při této technologii 

se využívá kombinace technologie elektronové litografie, UV litografie, UV 

laserové litografie, plasmatického a reaktivního iontového leptání a mokrého anizo-

tropního leptání křemíku. Po návrhu technologického postupu následuje realizace 

a optimalizace procesu výroby dané nanostruktury. 

 

Hlavní cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 studium možností formování difraktivních optických reliéfních struktur se sub-

mikronovým rozlišením v rezistu; 

 optimalizace zápisové strategie při tvorbě víceúrovňových struktur 3D 

elektronovou litografií; 

 charakterizace vlivu jevu blízkosti při zápisu binárních struktur na zařízení 

BS600; 

 korekce jevu blízkosti při zápisu binárních struktur na zařízení BS600; 

 charakterizace vlivu jevu blízkosti při zápisu víceúrovňových struktur na zaří-

zení BS600; 

 charakterizace procesu leptání rezistů PMMA a SU–8, jejich odolnost při 

plasmatickém leptání (O2 plasma, CF4+O2 plasma); 

 charakterizace leptacího procesu plasmatického leptání křemíků přes masky 

z organických rezistů v aparatuře s barelovým typem reaktoru; 

 sestavení technologických postupů pro prohlubování binárních a více-

úrovňových reliéfních struktur; 

 studium možností úpravy výšky reliéfu mikrostruktur zaznamenaných v rezistu 

plasmatickou cestou; 

 studium možností výroby MMS — mikro a nanostrukturované membrány. 
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4 VLASTNÍ PRÁCE 

Vlastní práci by bylo vhodné na úvod zařadit do kontextu prací týmu elektronové 

litografie v letech 2009-2016. Rozsáhlou publikační činnost v tomto období je 

možné rozdělit do čtyř částí. První část se týká přímo expozičních zařízení 

s elektronovým svazkem (elektronové litografy; proudová hustota ve svazku; 

rozptylové jevy při interakci svazku elektronů s pevnou fází). Druhá část se týká 

vývoje zpracování rezistů a souvisejících technologických postupů, zejména leptání 

(leptací techniky; příprava membrán; příprava elektronových emitérů). Ve třetí části 

jsou různé aplikační oblasti (fotolitografické šablony, metrické standardy a snímače; 

reliéfní difrakční struktury, struktury pro interferometrii v bílém světle). Čtvrtá část 

shrnuje studie týkající se různých technologických zařízení (mikroskop atomárních 

sil; leptací aparatura). Na badatelskou činnost v těchto oblastech navazuje 

i aplikačně orientovaný výzkum a vývoj. 

Problematika elektronových litografů zahrnuje srovnání zápisových rychlostí 

expozičních zařízení různých typů [M13], technologie zmenšení tvarovaného svazku 

[M26], [M32], studie vlivu kompenzace magnetických rušivých polí [M28], 

srovnání rozlišení dosažitelného litografem s gaussovským svazkem a litografem 

s tvarovaným svazkem [M35], kombinovaná litografie při využití zařízení 

s odlišným typem svazku [M39]. Tato problematika byla rovněž náplní řady 

grantových i interních výzkumných zpráv. Vybrané části jsou zpracovány 

v kapitole 4.1. 

Problematika proudové hustoty ve svazku a homogenity rozložení proudu 

v tvarovaném svazku, modifikace metoda měření proudu přes ostří nože [M5], 

metody měření distribuce proudové hustoty v tvarovaném svazku [M6], [M15], 

studie vlivu nehomogenního osvitu svazku na vizuálně pozorovanou segmentaci 

velkoplošných difrakčních struktur [M55]. 

Vybranou částí technologie elektronové litografie je studium rozptylových jevů 

při interakci svazku elektronů s vrstvou rezistu případně podložkou, simulace těchto 

jevů a případně ošetření expozičních dávek, tedy korekce zmíněných jevů. Simulace 

rozptylových jevů pro tvarovaný svazek elektronů [M30], Monte Carlo simulace 

[M48], simulace a korekce rozptylových jevů pro tvarovaný svazek při přípravě 

reliéfních struktur, binárních i víceúrovňových [M51], [M53]. Tato oblast je 

zpracována v kapitole 4.2. 

Významnou částí je oblast elektronových rezistů a leptacích technik, v této oblasti 

byly zkoumány možnosti využití negativního UV fotorezistu SU-8 v elektronové 

litografii [M9], rozvinuty techniky lift–off [M24], optimalizovány postupy 

pro plasmochemické leptání křemíku [M50] a vyvinuty způsoby přípravy hlubokých 

difrakčních struktur pomocí reaktivního iontového leptání [M57]. Řada těchto 

postupů je zapracována do kapitoly 4.3. 
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Vybranou částí z oblasti litografie i leptání je příprava nanostruktur 

na nitridových membránách, aplikace v oblasti elektronových svazků [M54], [M56]. 

Tato část je zpracována v kapitole 4.4. 

S problematikou leptání souvisí oblast přípravy emitérů elektronového svazku, 

byla například vyvinuta metodika modifikace hrotu wolframového elektronového 

emitéru (katody) W100/ZrO pomocí reaktivního iontového leptání [M16], [M17], 

nebo provedena studie týkající se fazet a plošek takových emitorů [M41]. 

Široké využití elektronové litografie při vývoji různých mikrostruktur ukazuje 

další část publikací, strukturování tenkých kovových vrstev [M7], kalibrační 

standardy pro mikroskopii [M25], vývoj senzorů [M27], [M36], fotolitografické 

masky [M34], [M38], studie přípravy mikrostruktur z hlediska možností galvanické 

rekombinace. Pro oblast interferometrie v bílém světle byly vyvinuty a připraveny 

přesné mikrostruktury vhodných parametrů [M11], [M12]. 

Široká je též oblast přípravy různých difrakčních struktur, příprava více-

úrovňových fázových difrakčních struktur [M8], srovnání technik pro analýzu 

topologie difrakčních mřížek, počítačem generované hologramy [M29], strukturální 

barvy kovových povrchů [M31], využití difrakčních mřížek jako srovnávacích 

a testovacích obrazců [M46], plasmonické struktury připravené v rezistu PMMA 

[M49], nehomogenita intenzity velkoplošných difrakčních struktur [M55]. 

V další oblasti jsou shrnuty studie týkající se různých technologických zařízení 

v souvislosti s technologií elektronové litografie, konkrétně metodika měření 

tvrdých povrchů [M42], litografie při využití zařízení se skenovací sondou (AFM) 

[M47], [M52], studie možností leptací aparatury [M50]. 

Úspěšný přesah badatelské činnosti do aplikační oblasti lze doložit na řadě zpráv 

projektů smluvního výzkumu, kde mezi nejvýznamnější oblasti patří metrické 

standardy pro mikroskopii [M31], [M43], [M44], [M45], a planární reliéfní struktury 

na principu difraktivní optiky [M18], [M19], [M20], [M21], [M40]. Mezi další 

projekty menšího rozsahu patří například technologie elektronové litografie [M22] 

nebo realizace kombinované amplitudově fázové masky [M23]. 

Do další samostatné kategorie spadá vývoj a konstrukce prototypu mikro-

stereolitografického (μSL) zařízení pracujícího na principu dvou–fotonové 

polymerizace (two–photon absorption, 2PA a two–photon polymerisation, 2PP). 

V návaznosti proběhl vývoj technologie a zápisových materiálů. Samotný prototyp 

vzniklého zařízení je úspěšně využíván komerčním subjektem při vývoji a výrobě 

mikrooptických prvků. 

  



 17 

4.1 EBL - OPTIMALIZACE POSTUPU DATOVÉ PŘÍPRAVY PRO BS600 

Tato kapitola je věnována vývoji v oblasti elektronové litografie (EBL). První část 

se věnuje optimalizaci tvorby expozičních dat víceúrovňových struktur pro elektro-

nový litograf BS600 v programovém prostředí Expo.NET. 

4.1.1 Zápis datově optimalizovaných mřížek s mělkým pilovým profilem 

Jako vzorek pro srovnání různých zápisových algoritmů byla pomocí zařízení 

BS600 realizována testovací struktura, jež se skládá z matice políček o velikosti 

1 mm  1 mm vyplněných mřížkou s periodou 10 μm. První část testu, oblasti 

označené písmeny A a B, obsahuje mřížky zapsané základním způsobem zápisu. Její 

součástí jsou varianty pro různé stupně aproximace (8, 16, 32, 25 a 55 úrovní), tomu 

odpovídá rozlišení zápisu 0,2 μm až 1,25 μm, tj. mikronové a submikronové 

rozlišení zápisu. Druhá část testu, oblasti C a D, obsahuje mřížky zapsané pomocí 

algoritmu s vyhlazováním v jednom směru, a to pro tři stupně aproximace (8, 16 

a 32 úrovní). Třetí část testu, oblasti E a F, obsahuje mřížky zapsané pomocí 

algoritmu s vyhlazováním ve dvou směrech, taktéž se třemi stupni aproximace (8, 16 

a 32 úrovní). Topologii tohoto testu ukazuje schematicky Obr. 4.1.1. 

 
Obr. 4.1.1 Nákres testu s mřížkami pilovitých průběhů (detaily v textu). 

Detailní popis k nákresu testu s mřížkami pilovitých průběhů (Obr. 4.1.1): 

 A1-A5 mřížky s šířkou stupně 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 a 1,25 μm, dávka 10 μC/cm
2
; 

 B1-B5 mřížky s šířkou stupně 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 a 1,25 μm, dávka 20 μC/cm
2
; 

 C1-C3 mřížky vyhlazené prvním algoritmem: 8,16 a 32 úrovní, dávka 10 μC/cm
2
; 

 D1-D3 mřížky vyhlazené prvním algoritmem: 8,16 a 32 úrovní, dávka 20 μC/cm
2
; 

 E1-E3 mřížky vyhlazené druhým algoritmem: 8,16 a 32 úrovní, dávka 10 μC/cm
2
;  

 F1-F3 mřížky vyhlazené druhým algoritmem: 8,16 a 32 úrovní, dávka 20 μC/cm
2
. 

Hodnotící a srovnávací kritéria pro vyhodnocení zaznamenaných struktur byla 

následující: kvalita povrchu (úroveň nerovnosti reliéfu), difrakční účinnost mřížky, 

jakost provedení profilu mřížky, výpočetní náročnost zápisu a časová náročnost 

zápisu. 
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Jak bylo zmíněno výše, zápis motivu testu byl proveden pomocí elektronového 

litografu s tvarovaným svazkem Tesla BS600 (urychlovací napětí 15 kV). Záznamu 

motivu testu předcházel zápis technologické testovací struktury pro ověření 

nastavení optické soustavy litografu BS600. Před vlastním zápisem bylo nutné 

změřit homogenitu proudového rozložení elektronového svazku, měřením proudu ve 

Faradayově kleci pro výřezy svazku elektronů různých rozměrů. 

Záznam obrazových dat s mřížkami byl proveden na podložce s monovrstvou 

PMMA s molární hmotností MW ≈ 350k (tloušťka vrstvy w ≈ 2 μm). Rezist PMMA 

o této molární hmotnosti byl zvolen z důvodu možného dosažení takového tvaru 

a sklonu křivky citlivosti (pro danou vývojku), který by umožňoval nastavení 

expozičních dávek pro jednotlivé stupně struktury v širším pracovním okně. 

Vyvolání testovacího vzorku po expozici proběhlo na odstředivce při aplikaci 

vývojky n-Amylesteru kyseliny octové (nAAc) s koncentrací 98,5 %. Vyvolávání 

probíhalo postupně v pěti krocích, s celkovým časem vyvolávání 450 sekund. Mezi 

jednotlivými kroky vyvolávání probíhala inspekce zapsané mřížkové struktury 

a technologických testů (plošná citlivost) na optickém mikroskopu. Vyvolávání bylo 

ukončeno při dosažení hodnoty citlivosti (tedy expoziční dávky pro úplné rozpuštění 

rezistu) na úrovni expoziční dávky 40 μC/cm
2
. Této hodnotě plošné dávky 

odpovídají hloubky mřížek 200-250 nm (pro maximální dávku mřížky 10 μC/cm
2
), 

respektive hloubky 400-500 nm (pro maximální dávku mřížky 20 μC/cm
2
). Byla 

zvolena taková oblast hloubek mřížek, která je vhodná pro optické vyhodnocení, 

tedy měření difrakční účinnosti mřížky. 

Po vyvolání vzorku následovalo měření struktur mřížek na mikroskopu 

atomárních sil (AFM) značky Pacific Nano Technology. Vyhodnocení změřených 

profilů a analýza drsnosti byla provedena pomocí SW nástroje NanoRuler+. 

Následující obrázek (Obr. 4.1.2) ukazuje srovnání profilů realizovaných mřížek 

(8úrovňová a 16úrovňová struktura); a to pro neoptimalizovaný způsob zápisu 

(modře) a oba optimalizované způsoby zápisu (červeně, resp. zeleně).  

Jak je patrné, při vyšším stupni aproximace dochází k vyhlazování profilu mřížky 

a k odstranění zřetelných schodků. Zaoblení profilu mřížky je primárně dáno 

nelineární závislostí křivky citlivosti pro použitou kombinaci rezistu a vývojky. 

Sekundárně, u stupňů exponovaných vyšší dávkou (ze dna profilu mřížky), je 

zaoblení způsobeno rovněž vzájemnou interakcí sousedních expozic.  

Přechodové zóny jsou patrnější pro mřížky zaznamenané s vyšším stupněm 

aproximace profilu (Obr. 4.1.2, profil A4). Těchto přechodových zón mezi 

jednotlivými expozicemi je zde totiž více. U záznamu vyhlazených mřížek C2 a F2 

je patrná redukce množství přechodů mezi jednotlivými stupni schodkovitého 

reliéfu. Značné vylepšení drsnosti povrchu mřížky je patrné ve směru kolmém 

na profil mřížky, a to u obou typů vyhlazených struktur. Vyhlazení je nejvíce patrné 

ve směru kolmém na profil mřížky, a to u obou typů struktur zapsaných s vyhla-

zovací strategií.  

 



 19 

 

Obr. 4.1.2 Srovnání změřených profilů 8úrovňových (nahoře) a 16úrovňových (dole) mřížek 

s pilovým profilem. 

  

Obr. 4.1.3 Vyhodnocení průměrné drsnosti 

povrchu (Ra), měřeno na ploše opticky aktivní 

hrany mřížky. 

Obr. 4.1.4 Měření optické účinnosti mřížek 

pro difrakční řády m = < -4; 4 >, měřeno 

laserem λ = 650 nm. 

Vyhodnocení průměrné drsnosti Ra, odečtené z plochy v závislosti na počtu 

úrovní N zaznamenané mřížky, je zobrazeno v grafu, viz Obr. 4.1.3. Ze závislosti 

vyplývá, že pro případ obou vyhlazovacích strategií zápisu dochází k významnému 

snížení drsnosti povrchu. Pro vyhlazené struktury (C1-C3 a E1-E3) platí, že 

se zvyšujícím se počtem úrovní, kterým je reliéf mřížky při zápisu interpretován, 

dochází k posilnění pozitivního efektu snížení drsnosti povrchu. Naopak 

pro nevyhlazené struktury (A1-A5) dochází se zvyšujícím se počtem úrovní 
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ke zvýšení drsnosti, to je způsobeno zvyšujícím se množstvím přechodů mezi 

jednotkovými expozicemi, kde může docházet k nehomogenní absorpci energie 

(dávky).  

Shrnutím výsledků lze konstatovat, že víceúrovňové mřížky zapsané pomocí 

BS600 při aplikaci vyhlazovacích strategií zápisu dosahují velice dobrých 

fyzikálních parametrů. Jistá komplikace vzniká u hlubších reliéfů, při použití 

lineárního gradientu expozičních dávek. U těchto prvků je patrné zakřivení reliéfu, 

které je dáno mimo jiné nelineárním průběhem křivky citlivosti, a je nutné je dále 

kompenzovat. 

4.2 KOREKCE ROZPTYLU ELEKTRONŮ — PŘÍPAD BINÁRNÍ 

EXPOZICE 

Pokud se chceme při výrobě mikrostruktur vypořádat s jevem blízkosti (EBPE — 

electron beam proximity effect), ideální je provést korekce zápisových dat již 

v průběhu jejich návrhu a simulace. Jedna z metod korekce využívá modelu 

distribuce absorbované energie z PSF (point spread function) pro úpravu datových 

vstupů pro elektronový litograf. Ačkoliv existují různé algoritmy korekce jevu 

blízkosti (PEC — proximity effect correction), všechny většinou vycházejí 

z jednoho základního principu modifikace základní expoziční dávky (expozičního 

času) pro každou elementární expozici resp. pixel zapisovaného obrazu (viz Obr. 

4.2.1).  

 

Obr. 4.2.1 Koncepce algoritmu PEC pro korekce dávek binárních struktur. 

Modul pro PEC binárních struktur byl přidán jako nástavba PES (proximity effect 

simulator) v rámci programového prostředí Expo.NET. V původní zjednodušené 

formě pracoval tak, že umožnil modulaci programové dávky (resp. expozičního 

času) pro každý expoziční bod, resp. obrazový bod, aby bylo dosaženo takového 

dávkového ozáření jednotlivých části obrazu, které povedou k jejich sjednocenému 

vyvolávání [M30]. Tento fakt je obzvlášť důležitý při tvorbě binárních masek 

v rezistu pro další opracování povrchu substrátu, funkčních vrstev nebo depozici 

vrstev (lift–off). Popsaný přístup PEC je unikátní tím, že výpočtový algoritmus 

pracuje při korekci dávek se svazkem pravoúhlého tvaru proměnných rozměrů. 

Simulace EBPE pro vybraný obrazový motiv po dávkové modulaci je zobrazen 

na Obr. 4.2.2. Na první pohled jsou patrné oblasti u kterých PEC algoritmus 
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vyhodnotil nutnost výrazného zvýšení expoziční dávky: samostatné čáry, obrys 

čtvercových ploch a hrany čtvercových ploch viz Obr. 4.2.2A. Simulace vyvolávání 

už jen potvrzuje, že ve všech exponovaných částech dávkově modifikovaného 

motivu dojde k rozpuštění rezistu v celé jeho tloušťce, viz Obr. 4.2.2C. 

 
Obr. 4.2.2 Simulace obrazového motivu s PEC modulací dávky. A) Motiv struktury po aplikaci 

PEC; B) simulace skutečné dávky ozáření se zahrnutím EBPE; C) Simulace vyvolávání 

(Ds = 30 μC/cm
2
, γ = 2,2). 

Výsledek zápisu PEC optimalizovaných struktur definovaných datovou bitmapou 

se třemi různými rozlišeními zápisu je prezentován na Obr. 4.2.3. Ve všech třech 

případech jsou všechny části obrazového motivu vyvolány skrze celou tloušťku 

rezistu. Z hlediska tvarového je nejlépe interpretovaný obrazový zaznamenaný 

s nejvyšším ze zvolených rozlišení (0,25 μm), což je dáno jak jemnějším 

navazováním expozičních bodů, tak možností plynulejší a optimálnější korekce 

dávek jen v nezbytně nutných oblastech mikrostruktury. Pro srovnání je na Obr. 

4.2.3d uveden i výsledek zápisu motivu bez aplikace dávkové korekce PEC. 
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Obr. 4.2.3 Srovnání záznamu PEC optimalizovaných struktur definovaných datovou bitmapou 

pro tři rozlišení zápisu (snímky z CLSM). 

Záznam měření z konfokálního mikroskopu (CLSM) těchto mikrostruktur zazna-

menaných se submikronovým rozlišením je zobrazen na Obr. 4.2.4. Pro danou 

velikost mikrostruktury se potvrzuje silný vliv rozptylových jevů. Srovnáním 

snímků z CLSM vidíme, že pouhým zvýšením expoziční dávky nelze řešit 

kompenzaci pomalejšího vyvolání v některých částech mikrostruktury (samostatné 

čáry). Pro expoziční dávku D190% (viz Obr. 4.2.4c), kdy je konečně dosaženo 

rozpuštění rezistu v části motivu se samostatnými čarami, dochází již k zaoblování 

části motivu se čtvercovými plochami (převyvolání). Navíc dochází k úplné ztrátě 

detailu uvnitř těchto ploch. Na druhou stranu záznam motivu, u kterého proběhla 

korekce dávek PEC procedurou viz Obr. 4.2.4d, je po stránce kvality přenosu 

obrazových podkladů velmi dobře interpretován. U tohoto motivu došlo ve všech 

exponovaných bodech k rozpuštění vrstvy rezistu až ke křemíkové podložce, 

deformace čtvercových ploch je minimální a motivy submikronových čar jsou dobře 

patrné se srovnatelnou šířkou. Neexponované detaily uvnitř čtvercových ploch jsou 

poměrně dobře zachovány. 

 

Obr. 4.2.4 Srovnání záznamu struktur zaznamenané se submikronovým rozlišením zápisu s a bez 

PEC optimalizace (snímky z CLSM). 
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Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že se podařilo u testovaných mikrostruktur 

ověřit funkčnost a užitečnost PEC procedury modulace dávek obrazových podkladů 

těchto struktur. Obzvlášť užitečná je optimalizace PEC pro mřížkové typy struktur 

nebo obecných struktur se samostatnými submikronovými detaily. Tyto detaily 

vyžadují podstatně vyšší expoziční časy, aby došlo ke kumulaci srovnatelné dávky 

ozáření jako u záznamu ploch. Korekce jevu blízkosti se po praktické stránce 

osvědčila při tvorbě binárních masek například pro přenos obrazu mokrým leptáním 

do oxidu křemíku (SiO2 — silicon dioxide) a reaktivním iontovým leptáním 

do vrstev nitridu křemíku (Si3N4 — silicon nitride) nebo tvrdých kovových masek 

například z molybdenu (Mo). 

4.3 APLIKACE PLASMATICKÉHO LEPTÁNÍ PŘI VÝROBĚ 

MIKROSTRUKTUR 

4.3.1 Leptání přes postupně mizící masku 

Metoda leptání s postupně mizící maskou byla vyvíjena v návaznosti na metodu 

s postupně vyvolávanou maskou s cílem odstranění jejích nedostatků v případě 

výroby mikrostruktury s větším množstvím leptacích kroků. Výrobní proces se totiž 

stává pro větší počet schodkových úrovní víceúrovňových struktur neúnosným. 

Princip metody je schematicky popsán na Obr. 4.3.1.  

Během leptání dochází ke kontinuálnímu úbytku materiálu leptané vrstvy, 

a zároveň k mírnému úbytku materiálu rezistu v masce. Tloušťku vrstvy 

pro přípravu masky je třeba volit tak, aby došlo v průběhu leptání křemíku k jejímu 

bezezbytkovému odstranění. Pro vyleptání reliéfu do křemíku o hloubce 1 až 2 μm 

by měla být dostačující tloušťka vrstvy v oblasti mezi 300-900 nm.  

Reliéf zaznamenaný leptáním vykazuje dobrou hloubkovou homogenitu v ploše 

pro případ prvků, jejichž laterální rozměry jsou  1 µm. Problematické může být 

pouze leptání přes masku s prvky příliš malých rozměrů (< 1 µm). V tomto případě 

může docházet k horšímu přístupu chemických reaktantů z plasmy k leptanému 

povrchu. Značný vliv na výsledek má i typ plasmatické aparatury. V případě 

barelových typů reaktorů, jako je například zařízení TESLA 214VT, je nutné počítat 

s mírným rozšířením leptaných struktur v důsledku isotropního charakteru 

generovaného plasmatu. Pro vysoké hloubky leptání tento faktor hraje významnou 

roli, a to zvlášť pro velmi jemné mikrostruktury. V případě použití dané metody 

v plasmatické aparatuře s  elektrodou RIE (reactive ion etching) však tento způsob 

leptání může být velice efektivní vzhledem k anizotropnímu charakteru leptání 

u těchto typů zařízení.  
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Obr. 4.3.1 Schematické znázornění technologického postupu při tvorbě víceúrovňové struktury 

metodou leptání přes mizící masku. 

Jednotlivé kroky postupu při leptání křemíku s postupně mizící maskou: 

a) nanesení PMMA na křemíkovou podložku; 

b) expozice rezistu  šedou EBL; 

c) plasmatické doladění výšky rezistové masky v O2; 

d) reliéfní maska z PMMA s víceúrovňovým motivem a výškou h1, před procesem leptání 

křemíku; 

e) g) plasmatické leptání křemíku za současného úbytku leptací masky; 

h) výsledná struktura vyleptaná do křemíkové podložky s hloubkou reliéfu h2. 

Pro experimentální potvrzení metody leptání byl připraven vzorek křemíku 

s leptací maskou z materiálu PMMA MW 950k (w = 850 nm). Volba rezistu 

a vývojky byla taková, aby výsledný kontrast v křivce citlivosti byl malý. Tím bylo 

získáno poměrně široké pracovní okno pro nastavení expozičních dávek, bez 

nutnosti silné kompenzace tvaru a sklonu křivky. Záznam masky byl proveden 

na ELG BS600 s expoziční dávkou 3 resp. 7 μC/cm
2
. Motivem masky byla 

víceúrovňová mikrostruktura zaznamenaná se submikronovým rozlišením zápisu. 

Pro datovou přípravu víceúrovňové mřížky se 4 až 32 úrovněmi byl zvolen 

algoritmus s vyhlazováním v jednom a ve dvou směrech představený v rámci práce 

v kapitole 4.1. 

Při vyvolávání bylo postupováno tak, aby schodek exponovaný nejvyšší dávkou 

byl vyvolán téměř na povrch křemíkové podložky (bez zbytků rezistu). 

Pro vyvolávání vzorku byla použita vývojka V11. Vyvolávání probíhalo po dobu 

120 s v prvním kroku a po dobu 160 s v kroku druhém. Způsob vyvolávání masky 

klade značné nároky na přesnost řízení procesu vyvolávání, mezi jednotlivými kroky 

tak byla nutná inspekce reliéfu struktur na mikroskopu atomárních sil (AFM). 

Proces leptání křemíku proběhl v plasmatickém reaktoru TESLA 214VT ve směsi 
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do komory Qp ≈ 20 sccm. Leptání bylo rozděleno do dvou kroků s délkou cyklu 5 

a 10 minut. Mezi leptacími kroky probíhalo vyhodnocování zapsaného reliéfu 

na AFM. 

 
Obr. 4.3.2 Motiv leptací masky v PMMA exponovaný algoritmem s vyhlazováním v jednom směru, 

16 úrovní, snímek z AFM. 

 

Náhled na motiv masky zaznamenané v rezistu a profil přenesený do křemíku 

po leptání přes tuto masku ukazuje Obr. 4.3.2. Výška reliéfní masky připravené 

v rezistu po druhém kroku vyvolání dosahovala ≈ 800 nm. Výška reliéfu 

přeneseného leptáním do křemíkové podložky, viz Obr. 4.3.3 dosahovala až hodnoty 

1300 nm. Tomu odpovídá přenos obrazu se selektivitou 1,6 : 1 (Si : PMMA). 

 
Obr. 4.3.3 Motiv přenesený plasmatickým leptáním do křemíku při výkonu PVF = 200 W, době 

leptání 5 + 10 minut,Qp = 20 sccm CF4/O2 (obráceno zleva doprava).  

Při závěrečném hodnocení metody lze říci, že i přes problémy, způsobené 

poměrně komplikovanou metodu tvorby leptací masky, se podařilo ověřit princip 

přenosu obrazových informací z "šedé" masky do křemíku metodou plasmatického 

leptání s postupně mizící maskou. Bylo zjištěno, že metoda je zvlášť citlivá na 

stupeň komplexnosti a různorodost obrazových vzorů. Zvláště v případě, že maska 

obsahuje větší množství prvků různých rozměrů, je nutné předem odladit proces 

vyvolávání pro každý z nich. V opačném případě může docházet v průběhu leptání 

k nesynchronnímu počátku a konci leptání jednotlivých částí obrazu, a tím 
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k nehomogenní výšce jednotlivých mikroreliéfů. Výhodné může být zahrnutí 

optimalizace PEC zápisových dávek. 

4.4 VÝROBA MIKRO A NANO STRUKTUROVANÝCH MEMBRÁN 

Studium výroby mřížkově mikro a nano strukturovaných membrán vychází 

ze současného trendu a aplikačního potenciálů těchto prvků, jako jsou například 

děliče svazků pro rentgenovou spektroskopii [18], metrologické standardy (TEM, 

SEM) [19], aplikace zpracování UV a DUV světla [20], [21], mikrofluidní MEMS 

pro mikrosensory [22], mřížky pro zpracování elektronových svazků v elektronové 

optice [23] a mnoho dalších. 

4.4.1 Výchozí technologický postup 

Cílem této části bylo vytvoření čipů s nano strukturovanou nitridovou 

membránou (SIN), jejíž aplikace spadá do oblasti elektronové optiky, konkrétně 

pro studium koherenčních vlastností elektronových svazků v SEM [M54], [M56]. 

Tato aplikace vyžaduje struktury na povrchu tenké membrány s průchozími 

štěrbinami o velikosti 50 až 100 nm. Soustava těchto štěrbin pak tvoří základ 

pro difrakční mřížku.  

Prvním krokem před vlastní realizací byla studie proveditelnosti, v rámci které byl 

proveden i záznam definované mřížkové struktury na elektronovém litografu. 

Následovalo stanovení vhodných technologických postupů, volba zařízení 

a stanovení kritických kroků technologie, u kterých se předpokládala potřeba 

optimalizace jejich procesu. Výsledkem studie je schematické znázornění hlavních 

kroků procesu výroby, viz Obr. 4.4.1. 

Technologický postup pro realizaci nano strukturované nitridové membrány 

sestává z následujících kroků (náročný proces pravděpodobně vyžadující 

optimalizaci označen *, kritický proces s nezbytnou optimalizací označen **): 

Litografie z horní strany desky: 

a) depozice molybdenu; 

b) depozice rezistu PMMA; 

c)
 * 

expozice motivu mřížky EBL (EBPG5000+ES Vistec); 

d)
 * 

proces vyvolání v IPA : H2O; 

e) plasmatické leptání PMMA v O2; 

f)
 * 

přenesení motivu mřížky z PMMA do Mo vrstvy metodou RIE;  

g)
 **

 přenesení motivu mřížky z Mo do Si3N4 vrstvy metodou RIE;  

h) mokré leptání vrstvy Mo (H3PO4 : HNO3 : H2O).  

Litografie ze spodní strany desky: 

i) depozice fotorezistu ze zadní strany desky; 

j) expozice motivu leptací masky na UV masce do fotorezistu;  

k) proces vyvolání v alkalické vývojce (303A); 

l) přenesení motivu leptací masky z fotorezistu do Si3N4 vrstvy metodou RIE; 

m)
 *
 mokré anizotropní leptání křemíku v lázni KOH. 
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Finalizace: 

n)
 ** 

nemaskované leptání Si3N4 ze strany mřížkového motivu metodou RIE.  

Dále bylo nutné zvolit vhodný materiál pro přípravu membrány a vhodný materiál 

podložky. Pro záznam motivu mřížek byla zvolena jednostranně leštěná křemíková 

deska (100) s oboustranně deponovanou nitridovou vrstvou (SIN) o tloušťce 80 nm 

nanesenou metodou LPCVD. 

 
Obr. 4.4.1 Hlavní procesní kroky při výrobě čipu s nano strukturovanou nitridovou membránou. 

 

4.4.2 Litografie z horní strany desky 

Na leštěnou stranu desky byla magnetronovým naprašováním na vrstvu SIN 

nanesena tenká vrstva molybdenu (w = 20-25 nm). Na vrstvu molybdenu byla 

nanesena tenká vrstva elektronového rezistu PMMA MW = 950k o tloušťce 110 nm. 

Záznam mřížkového motivu do rezistu proběhl expozicí na elektronovém litografu 

EBPG5000plusES značky Vistec. Vyvolávání motivu proběhlo metodou imerze 

na odstředivce s použitím vysoce kontrastní vývojky na bázi IPA (IPA : H2O 

v poměru 1 : 10). Kontrola vyvolávání probíhala jak pomocí optického mikroskopu 

Plasma: O2 RIE: SF6+Ar RIE: CF4+CHF3

RIE: SF6+Ar UV

e-

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Mo

i) j) k) l) m)

n)

Litografie z horní strany desky

Litografie ze spodní strany desky

RIE: CF4+CHF3

Finalizace
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tak pomocí profilometru. V dalším fázi byla odstraněna rezidua rezistu (zbytky 

rozpouštědel a polymeru v otvorech mřížkového motivu). Pro tento účel bylo 

využito plasmatický leptání v kyslíku, v zařízení Diener Nano plasma, což je 

plasmatická aparatura s válcovou komorou a kapacitně buzenou plasmou 

s frekvencí 40 kHz. Parametry leptání byly následující: průtok plynu 40 sccm, tlak 

v komoře 0,4 mbar, VF výkon 500 W (40 kHz), délka cyklu 90 s. Během tohoto 

kroku došlo k plošnému snížení tloušťky vrstvy PMMA o 25 nm (tj. asi o 22 % 

výchozí tloušťky). Současně došlo k důkladnému odhalení vrstvy nitridu v otvorech 

PMMA masky. Přenesení mřížkového motivu do vrstvy molybdenu pak proběhlo 

pomocí RIE v aparatuře s induktivně buzenou plasmou (inductively coupled plasma, 

ICP) značky Oxford Instruments. Pro leptání molybdenu byl zvolen recept s plynnou 

směsí fluoridu sírového SF6 a argonu Ar. Parametry leptání vrstvy Mo bylo nejprve 

třeba experimentálně ověřit na řadě vzorků. Optimalizace procesu v tomto případě 

byla nutná, aby během této procedury nedošlo k leptání vrstvy nitridu. 

V dalším kroku proběhlo přenesení motivu mřížky do vrstvy SIN přes  masku Mo 

metodou RIE. Pro leptání nitridu byla zvolena plynná směs tetrafluormethanu (CF4) 

a fluoroformu (CHF3). Selektivita leptání SIN přes masku Mo je u tohoto procesu 

přibližně 1 : 20 (Mo : SIN). Použití vrstvy Mo pro přenos motivu mřížky do vrstvy 

SIN je oproti přímému přenosu motivu přes PMMA výhodnější, protože nedochází 

k tak výraznému rozšíření leptaných otvorů v laterálním směru způsobenému 

úbytkem leptací masky. Přenos obrazu mřížky je pro tento případ tedy téměř 

dokonalý. Samotný proces leptání nitridové vrstvy byl jedním z kritických bodů 

celého procesu. Důvodem byl technologický požadavek na proleptání pouze 

80 až 90 % celkové tloušťky vrstvy SIN. Důvod toho požadavku bylo, aby nedošlo k 

odhalení povrchu křemíku v otvorech leptaných v SIN, tj. aby povrch křemíku zůstal 

maskovaný alespoň tenkým zbytkem SIN. Tím, že část vrstvy nitridu kryla podložní 

křemíkový materiál, bylo zajištěno, že z této strany nebude docházet k leptání 

povrchu křemíku v pozdějším procesu anizotropního leptání otvoru ze zadní strany 

desky. Aby bylo dosaženo tohoto technologického požadavku, byl nutný zdlouhavý 

proces ladění parametrů leptání v  aparatuře RIE, a to včetně zkoušek 

reprodukovatelnosti leptání. Aby bylo možné proces leptání lépe řídit, tj. aby leptání 

neprobíhalo příliš rychle, bylo třeba optimalizovat intenzitu buzení plasmy snížením 

příkonu ICP. Z hlediska opakovatelnosti procesu leptání se projevila jako zásadní 

délka temperančního kroku. Ten hraje dvě role: jednak vyhřátí vzorku na pracovní 

teplotu a jednak homogenizaci koncentrací pracovních plynů v komoře před 

počátkem leptání. Pro teplotu 60° C se osvědčila délka temperančního cyklu 

180 až 240 s. 

Inspekce mřížkového motivu po leptání proběhla na AFM Nano-R značky Pacific 

Nanotechnology (Obr. 4.4.2, Obr. 4.4.3) a SEM Magellan 400 značky FEI (Obr. 

4.4.4, Obr. 4.4.5). 
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Obr. 4.4.2 Snímek leptaného motivu v SIN 
vrstvě z AFM; šířka čáry 200 nm a mezera 

200 nm (rozsah na ose z je 132 nm). 

Obr. 4.4.3 Snímek leptaného motivu v SIN 
vrstvě z AFM; šířka čáry 100 nm a mezera 

200 nm (rozsah na ose z je 82 nm).  

  

Obr. 4.4.4 Snímek leptaného povrchu nitridu 
po procesu RIE s mřížkovým motivem z SEM; 

motiv s šířkou čáry 200 nm a mezerou 
200 nm.  

Obr. 4.4.5 Snímek leptaného povrchu nitridu 
po procesu RIE s mřížkovým motivem z SEM; 

motiv s šířkou čáry 100 nm a mezerou 
100 nm. 

4.4.3 Litografie ze zadní strany desky 

Jako záznamový materiál byla na zadní stranu křemíkové desky nanesena, 

metodou odstředivého lití, vrstva pozitivního fotorezistu MA-P-1210. Parametry 

depozice byly následující: max. odstředivá rychlost 1500 ot/min, akcelerace 

330 ot/s
2
, délka odstřeďování 60 s. Sušení vrstvy rezistu proběhlo na horké plotně 

s ohřevem IR po dobu 4 minut. Pro přenos obrazu z vyrobené UV masky do  vrstvy 

SIN na zadní straně křemíkové desky bylo zvoleno fotolitografické zařízení MA5 od 

výrobce SUSS MicroTec, pracujícího s UV zdrojem se rtuťovou výbojkou a umož-

ňujícího soukryt a projekci chromových UV masek. 

Následovalo leptání vrstvy SIN ze zadní strany přes motiv zaznamenaný 

ve fotorezistu, a to v aparatuře RIE. Pro leptání byl zvolen stejný recept jako 

pro leptání z horní strany desky s tím rozdílem, že v tomto případě bylo cílem 

proleptání celé tloušťky vrstvy SIN.  
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V dalším kroku výroby byl vzorek ponořen do temperované alkalické lázně 

tvořené roztokem KOH ve vodě o koncentraci 40 %hm. Leptání křemíku přes masku 

vytvořenou na zadní straně desky probíhalo v lázni o teplotě 65 °C po dobu 

1450 minut. Po leptání byla provedena inspekce zadní i přední strany desky 

na optické lupě (Obr. 4.4.6, Obr. 4.4.7) na optickém mikroskopu a na SEM.  

  

Obr. 4.4.6 Snímek zadní strany křemíkové 
desky z optické lupy po leptání v lázni KOH. 

Obr. 4.4.7 Snímek přední strany desky 
z optické lupy po leptání v lázni KOH. 

4.4.4 Finální operace 

Po leptání v KOH a inspekci vytvořených membrán bylo nutné provést operaci, 

během které došlo k doleptání struktury mřížky tak, aby vznikly průchozí otvory. 

Při této operaci bylo nutné odleptat 10-15 nm z materiálu SIN, který byl použit jako 

maskovací materiál na horní straně desky během procesu leptání otvoru v lázni 

KOH. Pro tento účel byla zvolena metoda RIE s již osvědčeným receptem 

CF4 : CHF3.  

  

Obr. 4.4.8 SEM snímek povrchu 

strukturované membrány s průchozími 

otvory; motiv čára 50 nm a mezera 250 nm. 

Obr. 4.4.9 SEM snímek detailu povrchu 

strukturované membrány s průchozími 

otvory; motiv čára 50 nm a mezera 250 nm; 

rozšíření čar o ≈ 20 nm. 

Membrána 

Strukturovaný povrch SIN 
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Poslední operací výroby bylo vylámání jednotlivých čipů s membránami 

z křemíkové desky, jejich inspekce v SEM Magellan 400 (viz Obr. 4.4.8 a Obr. 

4.4.9), a pro danou aplikaci také depozice tenké vrstvy platiny na povrch membrány. 

Metalizace membrány byla nutná z aplikačního důvodu, kdy bylo třeba splnit 

požadavek na dobrou vodivost jejího povrchu. 

Využití technologie přípravy membrán se plánuje také v budoucnosti při tvorbě 

komplexnějších mřížkových struktur pro úpravy optických vlastností elektronových 

svazků s nízkou kinetickou energií. Další možnou aplikační oblastí je příprava 

optických prvků, jako jsou například polarizátory pro rentgenovou spektroskopii 

s měkkým RTG zářením. Vývoj probíhá také v oblasti využití této technologie 

pro přípravu metrických standardů pro kalibraci zorných polí SEM, TEM a STEM 

mikroskopů. Z hlediska publikačního proběhla prezentace výsledků z měření 

elektronových svazků na  vzorcích membrán [M54], [M56]. V přípravě je publikace 

do impaktovaného časopisu týkající se technologie přípravy těchto membrán. 
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5 DISKUZE A ZÁVĚR 

V mikrotechnologii a nanotechnologii je nutný neustálý výzkum a vývoj posou-

vající hranice těchto technologií při tvorbě funkčních mikro a nano struktur. Jednou 

z technik, která zasahuje do obou výše zmíněných oblastí je elektronová litografie 

(electron beam litography, EBL). Tato technologie umožňuje zápis velice jemných 

struktur v submikronovém, nebo i sub100 nm rozlišení. Většinou je však při 

realizaci těchto typů struktur nutná optimalizace výrobního postupu. Ta bývá 

typicky rozdělena do několika fází: optimalizace datové přípravy, optimalizace 

zápisových dávek, optimalizace procesu vyvolávání. Pro překonání fyzikálních 

limitů EBL lze uvažovat i o propojení s některými dalšími mikrovýrobními 

technikami jako je například leptání, které se běžně využívá v planární technologii 

při výrobě IO. 

Tato práce je jako celek zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření 

mikrostruktur technologií EBL – jako důsledek důkladného teoretického rozboru, 

ale i řady experimentů – přináší nové poznatky a možnosti záznamu hlubokých 

binárních i víceúrovňových mikrostruktur.  

Samostatná část práce je věnovaná možnostem přímého zápisu a tvorby 

víceúrovňových struktur, tzv. šedou elektronovou litografií. V rámci hojného počtu 

experimentů, které jsou v práci prezentovány, je charakterizován proces tvorby 

víceúrovňových struktur šedou EBL. Následuje optimalizace strategie zápisu 

a datové přípravy pro vylepšení vlastností zaznamenávaných mikrostruktur 

(například vyhlazení povrchu).  

V další kapitole se práce zabývá řešení problematiky rozptylových jevů a jevu 

blízkosti EBPE (electron beam proximity effect), ke kterým dochází v průběhu 

záznamu struktur elektronovým svazkem při interakci urychlených elektronů 

s pevnou fází rezistu a podložky. Prezentuje inovativní postup tvorby modelu 

dávkového ozáření pro dané obrazové podklady mikrostruktur. Nastiňuje řešení 

optimalizace datových vstupů (modulace expozičních dávek pro jednotlivé zápisové 

body) umožňující kompenzaci rozptylových jevů (proximity effect correction, PEC) 

u daného litograficky zaznamenávaného mikroobjektu. V rámci práce je 

experimentálně potvrzena funkčnost algoritmů PEC na zařízení ELG BS600 při 

záznamu binárních motivů se submikronovým rozlišením a detaily (minimum 

features size, MFS), které by jinak bylo na zvoleném zařízení značně problematické 

vytvářet.  

Pro překonání fyzikálních limitů EBL při tvorbě hlubokých mikroreliéfních 

struktur jsou rozebírány možnosti kombinace s dalšími mikrovýrobními technikami 

jakými jsou: suché plasmatické leptání, reaktivní iontové leptání a mokré 

anizotropní leptání. Rozboru, charakterizaci a aplikaci technik přenosu reliéfu 

leptáním je věnována samostatná kapitola práce. Vlastní práce je završena 

zužitkováním dosavadních zkušeností z oblastí mikrolitografie a mikrovýroby při 
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návrhu technologického postupu výroby MMS (multifunctional micro systems) – 

křemíkový čip s nanostrukturovanou membránou – při optimalizaci procesu výroby 

a realizaci funkčních vzorků.  

Publikované i dosud nepublikované výsledky a poznatky z této práce již byly 

implementovány do pracovních postupů při výrobě mikro a nano strukturovaných 

povrchů, a to technologiemi EBL a leptání. Navazující práce by měly rozvinout 

myšlenku aplikace technologie přípravy strukturovaných membrán pro MMS 

a MEMS (microelectromechanical systems), například v oblasti senzoriky 

a mikrofluidních systémů. Významná oblast aplikace membrán by měla být v rámci 

připravované spolupráce s KBSI (Korea Basic Science Institute) na vývoji optických 

prvku pro měkkou rentgenovou spektroskopii. Připravována je i druhá fáze výroby 

membrán s pokročilými mřížovými strukturami. Tyto membrány budou využity při 

experimentu v SEM pro sledování koherenčních vlastností elektronových svazků 

pro nízké kinetické energie primárních elektronů. Výsledky experimentu budou 

následně publikovány. Další, a nikoliv poslední oblastí vývoje, bude téma přípravy 

přesných metrologických standardů pro kalibraci zorných polí transmisních 

elektronových mikroskopů (TEM, STEM), o které již projevila zájem společnost 

FEI a.s.  

Dílčí části disertační práce byly prezentovány na mezinárodních konferencích 

(NANOCON, ICMNE, International Microscopy Conference), jejichž sborníky jsou 

indexovány v databázi Thomson Reuters, v impaktovaném časopise vydávaném 

v ČR - Chemické listy (IF 0,272), dále v časopise uvedeném na seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - Jemná mechanika a 

optika, a na několika národních (Nečtiny, LASER) a mezinárodních (ICMM, 

Trends, IDS) konferencích a workshopech. V rozpracovaném stavu je podání článku 

v impaktovaném časopise Microelectronic Engineering (IF 1,277) 

a Ultramicroscopy (IF 2,874) na téma v práci prezentované technologie výroby 

MMS struktur. 

Závěrem lze konstatovat, že práce umožnila posun fyzikálních, technických 

i technologických možností při realizaci mikrostruktur zaznamenaných na 

elektronovém litografu Tesla BS600. Poznatky z experimentů, které proběhly 

v rámci řešení témat práce, umožnily vývoj nových litografických postupů a jejich 

výzkumné i komerční využití.  
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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur 

technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie 

technologie elektronové litografie z pohledu fyzikálních principů, strategie zápisu 

a záznamových materiálů. Následuje popis fyzikálního principu metod leptání pro 

přenos reliéfních struktur do podložek nebo jejich prohlubování. Vlastní práce se 

zabývá inovativními postupy při modelování, simulaci, datové přípravě 

a optimalizaci technologických postupů. Přináší nové možnosti záznamu hlubokých 

binárních i víceúrovňových mikrostruktur pomocí elektronové litografie a metod 

plasmatického a reaktivního iontové leptání. Zkušenosti a znalosti z oblastí 

mikrolitografie a plasmatického i mokrého anizotropního leptání křemíku byly 

zužitkovány při návrhu procesu výroby nano strukturovaných membrán. 

Následovalo praktické ověření a optimalizace realizačního procesu přípravy těchto 

membrán. 

 

ABSTRACT 

The dissertation thesis is focused on research and development in the field of 

microfabrication by the technology of electron beam lithography. In the first part of 

this work, the extensive study is conducted in the field of technology of electron 

beam lithography in terms of physical principles, writing strategies and resist 

materials. This is followed with description of physical principles of etching for the 

transfer of relief structures into substrates. The thesis describes innovative 

techniques in modelling, simulation, data preparation and optimization of 

manufacturing technology. It brings new possibilities to record deep binary or 

multilevel microstructures using electron beam lithography, plasma and reactive ion 

etching technology. Experience and knowledge in the large area of 

microlithography, plasma and anisotropic wet-etching of silicon have been 

capitalized to the design process of manufacturing of nano-patterned membranes. It 

was followed with practical verification and optimization of the microfabrication 

process. 
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